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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

 

Prezados Prof. Dr. Ivaldo Brandão Vieira, Vice-Presidente do Comitê 

Paralímpico Brasileiro, Professora Dra. Márcia Campeão, Coordenadora 

Técnico Científica do Seminário, Prof. Dr. José Torquato Severo, Prof. 

Dr. José Irineu Gorla, Prof. Dr. Décio Calegari, Prof. Mestre Cláudio 

Diehl, Prof. Luís Araújo, todos integrantes do Conselho Técnico 

Científico da ANDE. O Vice-Presidente da ANDE, Sr. Sebastião Antônio 

da Costa Neto, não está presente porque se encontra na Cidade de 
Águas de Lindóia com a Seleção Brasileira de Futebol. 

Excelentíssimos Srs. Presidentes das nossas Associações e Senhores e 
Senhoras integrantes do movimento Paralímpico Brasileiro 

É com grande satisfação e enorme alegria que damos início nesta data 

às atividades do ano de 2015 da ANDE, após um ano de muitas 
realizações e conquistas significativas. 

Nosso país desfruta de grande prestígio internacional nas modalidades 

de Bocha e Futebol Sete, sendo presença imprescindível nos 

campeonatos dos mais longínquos rincões do mundo. Esse prestígio 

alcançado pelos nossos esportes paralímpicos é fruto de um trabalho 

incansável e persistente, de profissionais brilhantes e extremamente 

qualificados, que dedicam-se de corpo, alma e coração ao 

desenvolvimento dos seus esportes, conquistando resultados 

excepcionais e elevando o nome do paradesporto brasileiro aos mais 
altos degraus do pódio. 

Para atingir esse nível de excelência, a ANDE precisou se modernizar e 

aperfeiçoar em termos de materiais, instalações e de mão de obra. 

Fomos buscar no mercado de trabalho os profissionais mais qualificados 

para exercerem as funções de direção, planejamento, coordenação e 

gerenciamento dos esportes. Aliado ao incansável e imprescindível 

apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, a ANDE conseguiu mudar suas 

instalações para um local mais moderno, acolhedor e mais próximo à 

residência dos funcionários, proporcionando mais conforto, qualidade e 

rendimento no trabalho. Com o novo depósito de materiais, 

conseguimos cuidar melhor do nosso equipamento e uniformes, fazendo 

a manutenção periódica, acondicionando de forma melhor e permitindo 

ainda a aquisição de maiores quantidades, por possuirmos um local 

adequado para a estocagem desses materiais. Além disso, fruto da 

nossa participação nas melhores competições do mundo, adquirimos os 
melhores materiais disponíveis no mercado. 
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Tivemos um ano intenso de atividades no ano de 2014, com a 

participação de nossas Seleções de Bocha e de Futebol 7 nas mais 

importantes competições internacionais e em intercâmbios com as 

maiores forças dos esportes; e ainda com intensa atividade de 

preparação para esses eventos. Além disso, a ANDE realizou as 

competições regionais e nacionais, como incentivo ao desenvolvimento 

do paradesporto no cenário nacional e também com a finalidade de 

descoberta de novos valores para integrarem nossas seleções nacionais. 

Para se ter uma ideia da magnitude dos eventos que participamos, listo 

a seguir as principais atividades: 

Na Bocha: 

· 08 fases de treinamento;· 06 Campeonatos Regionais;· 02 

Campeonatos Brasileiros (com validade para a bolsa atleta); 

· 01 intercâmbio de treinamento internacional em Portugal; 

· 01 intercâmbio técnico (Open Europeu) para os técnicos da Seleção 

Brasileira;· Open de Montreal/Canadá – 3 ouros e 1 bronze; 

· Jogos Para-sulamericanos de Santiago/Chile – 5 ouros, 2 pratas e 1 

bronze;· Torneio Internacional da Bélgica (1 ouro e 1 bronze); 

· Campeonato Mundial da China (3 pratas e 1 bronze); 

. Contratação de uma psicóloga esportiva para a Seleção; 

· Aquisição de material esportivo e uniformes de competição, de treino 

e de viagem. 

 
No Futebol de 7: 

 

· 06 fases de treinamento; · 18 jogos amistosos; 

· 02 intercâmbios internacionais;· 01 intercâmbio técnico – Campeonato 

Europeu (Técnico da Seleção);· 01 Copa Regional· Campeonato 

Brasileiro; Torneio Internacional da Holanda (Campeão);· Desafio 

Internacional Brasil-Argentina (Campeão) em São Paulo. Com 

transmissão ao vivo pelo SporTV; considero esse evento como um 

marco para os nossos esportes pois foi a nossa primeira participação ao 
vivo em território nacional. 

 

Copa América – Toronto/Canadá (Campeão) Aquisição de material 

esportivo e uniformes de competição para treino e viagem;  Avaliações, 

Testes Físicos e Exames Clínicos na Universidade Federal de Campinas 

(UNICAMP) com resultados significativos que já estão sendo utilizados 
no planejamento de 2015/16. 



5 

 

 

Iniciamos o ano de 2015 com a grande responsabilidade de manter e 

melhorar os resultados alcançados, pois trata-se do último ano do 

nosso ciclo paralímpico, e precisamos intensificar o treinamento dos 

nossos atletas, utilizarmos os melhores equipamentos, participar de 

competições de alto nível e estar em contato com as melhores seleções 

do mundo. Teremos ainda a chance, neste ano, de descobrir novos 

talentos para integrarem nossas seleções, e dar-lhes experiência 

internacional, tudo com a finalidade de atingirmos nosso objetivo 

maior: a melhor participação na história dos Jogos Paralímpicos, na 

nossa casa, no Rio de Janeiro em 2016. O desafio é grande, mas com 

nossa equipe competente e vencedora tenho certeza que alcançaremos 
esse objetivo. 

Meus amigos, agradeço a presença de todos e reafirmo neste momento 

o compromisso de um trabalho árduo e intenso, mas que com certeza 

colheremos os frutos nos anos vindouros, com a ANDE ocupando um 

lugar de destaque no esporte paralímpico nacional e internacional, e 

dando muitas alegrias ao nosso movimento paralímpico. 
Muito Obrigado!! 

 
Frederico Frazão - Presidente da ANDE 
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PROGRAMAÇÃO 
 

III SEMINÁRIO e VII CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA ANDE 2015 

 

28/01/2015: 

 

 Chegada: 14:00hs/ 18:00hs 

 Abertura: 19:00hs 
o Abertura – Frazão e Brandão 
o Conferência de Abertura – Torquato Severo 

 Local: a definir 

 Jantar: 21:00hs 
 

 

29/01/2015: 

 

 CURSO 1: Curso de Treinamento para Bocha Paralímpica 
o Horário:  

 08:00hs/10:00hs (1a parte) 
 10:00hs/10:20hs (coffee break) 
 10:20hs/12:00hs (2a parte) 
 12:00hs/14:00hs (almoço) 
 14:00hs/16:00hs (3a parte) 
 16:00hs/16:20hs (coffee break) 
 16:20hs/18:00hs (4a parte) 

o Palestrante: Darlan França Ciesielski Jr 
o Local: a definir 
o Número de participantes: 44 

 

 CURSO 2: Curso de Treinamento para Futebol 7  
o Horário:  

 08:00hs/10:00hs (1a parte) 
 10:00hs/10:20hs (coffee break) 
 10:20hs/12:00hs (2a parte) 
 12:00hs/14:00hs (almoço) 
 14:00hs/16:00hs (3a parte) 
 16:00hs/16:20hs (coffee break) 
 16:20hs/18:00hs (4a parte) 
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o Palestrante:  
 Prof. Dr. José Irineu Gorla 
 Prof. Dr. Fábio Nakamura 

o Local:  a definir 
o Número de participantes: 14 

 

 

 CURSO 3: Curso de Elaboração de Projetos Esportivos 
o Horário:  

 08:00hs/10:00hs (1a parte) 
 10:00hs/10:20hs (coffee break) 
 10:20hs/12:00hs (2a parte) 
 12:00hs/14:00hs (almoço) 
 14:00hs/16:00hs (3a parte) 
 16:00hs/16:20hs (coffee break) 
 16:20hs/18:00hs (4a parte) 

o Palestrante: Prof. Dr. Décio Calegari 
o Local: a definir 
o Número de participantes: 16 

 

 

30/01/2015: 

 

 CURSO 1: Curso de Treinamento para Bocha Paralímpica 
o Horário:  

 08:00hs/10:00hs (1a parte) 
 10:00hs/10:20hs (coffee break) 
 10:20hs/12:00hs (2a parte) 
 12:00hs/14:00hs (almoço) 
 14:00hs/16:00hs (3a parte) 
 16:00hs/16:20hs (coffee break) 
 16:20hs/18:00hs (4a parte) 

o Palestrante: Darlan França Ciesielski Jr  
o Local: a definir 
o Número de participantes: 44 

 

 CURSO 2: Curso de Treinamento para Futebol 7  
o Horário:  

 08:00hs/10:00hs (1a parte) 
 10:00hs/10:20hs (coffee break) 
 10:20hs/12:00hs (2a parte) 
 12:00hs/14:00hs (almoço) 
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 14:00hs/16:00hs (3a parte) 
 16:00hs/16:20hs (coffee break) 
 16:20hs/18:00hs (4a parte) 

o Palestrante:  
 Prof. Dr. José Irineu Gorla 
 Prof. Dr. Fábio Nakamura 

o Local:  a definir 
o Número de participantes: 14 

 

 
 
 

 CURSO 3: Curso de Elaboração de Projetos Esportivos 
o Horário:  

 08:00hs/10:00hs (1a parte) 
 10:00hs/10:20hs (coffee break) 
 10:20hs/12:00hs (2a parte) 
 12:00hs/14:00hs (almoço) 
 14:00hs/16:00hs (3a parte) 
 16:00hs/16:20hs (coffee break) 
 16:20hs/18:00hs (4a parte) 

o Palestrante: Prof. Dr. Décio Calegari 
o Local: a definir 
o Número de participantes: 16 

 
 

31/01/2015: 

 

 PALESTRA: Elaboração de Artigos 
o Horário:  

 08:00hs/10:00hs (1a parte) 
 10:00hs/10:20hs (coffee break) 
 10:20hs/12:00hs (2a parte) 

o Palestrante:  
 Prof. Dr. Anselmo de Athayde Costa e Silva 

o Local: a definir 
o Número de participantes: 90 

 
o Almoço: 

 

 12:00hs/14:00hs 
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 APRESENTAÇÃO ORAL 
o Horário:  

 14:00hs/16:00hs 
o Local: a definir 
o Número de participantes: 90 

 
 

 APRESENTAÇÃO POSTER 
o Horário: 

 17:00hs/18:00hs 
o Local: a definir 

 
 
 
 
 

 ENCERRAMENTO 
o Horário: 

 18:30hs 
o Encerramento: Frazão e Brandão 
o Local: a definir 

 

 01/02/2015 
o Saída até 12:00hs 
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DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS TREINAMENTOS DA EQUIPE 

DE BOCHA PARALÍMPICA DA UMPM NA CIDADE DE MARINGÁ-PR 

 

Renan Freire Landim 
UMPM, Maringá, PR, 

Brasil 
landim_renan@hotmail.
com Juliane Aline Russo 

UMPM, Maringá, PR, 
Brasil Bruna Solera 

UMPM, Maringá, PR, 
Brasil  

Decio Roberto Calegari 
UMPM, Maringá, PR, 

Brasil Paulo Reinaldo 
Rossi UMPM, Maringá, 

PR, Brasil 
 

Área1: Recursos e administração de esportes para pessoas com 

deficiência 
 

RESUMO 

 

Introdução: A Bocha é a modalidade Paralímpica mais praticada dentro 
da União Metropolitana Paradesportiva de Maringá (UMPM), contando 
com o apoio do Programa de Atividade Física Adaptada da Universidade 
Estadual de Maringá, atendendo oito atletas da categoria adulto que 
treinam regularmente e mais 50 crianças da iniciação esportiva na 
modalidade. Essa prática da Bocha dentro da instituição é 
extremamente eficaz para a reabilitação e superação dos limites das 
pessoas com deficiência. Objetivo: O objetivo do estudo é apontar e 
descrever o desenvolvimento e a evolução dos treinamentos da equipe 
de Bocha Paralímpica da UMPM. Metodologia: O presente estudo 
caracteriza-se como exploratório com abordagem histórica, através de 
vivências, relatos e registros da modalidade. Resultados: Até o ano de 
2013 a equipe de Bocha Paralímpica da UMPM treinava apenas uma vez 
por semana aos sábados em uma carga horária de apenas duas horas 
semanais. No ano de 2014 houve um aumento da carga horária de 
treinamento que passou a ser de seis horas semanais durante três dias 
na semana. Juntamente com o aumento da carga horária de treino, a 
equipe passou a contar com um técnico responsável pela modalidade, 
além de técnicos auxiliares e estagiários cedidos pela Universidade 
Estadual de Maringá. Com o aumento dos treinos, novos métodos e 
técnicas de ensino foram repassados para os atletas, sendo realizado 
um planejamento mensal das técnicas a serem ensinadas e dos 
objetivos de cada treino a ser trabalhado. Com essas novas técnicas foi 
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implantado um programa de alongamentos na parte inicial de todos os 
treinos com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo dos atletas 
e servindo também para prevenção de lesões, contusões, o que é de 
grande importância na área do paradesporto. Os alongamentos 
proporcionaram também uma grande evolução em toda amplitude de 
movimento dos atletas, e melhoras significativas em sua concentração. 
Trabalhos psicológicos também foram realizados e foi um importante 
mecanismo utilizado durante todo esse ano, tendo o objetivo de 
melhorar a motivação e outros aspectos psicológicos de toda a equipe 
durante os treinamentos e competições. A evolução dos treinamento no 
ano de 2014 foi muita importante para desempenho de toda equipe 
durante o ano. Conclusão: Estes novos métodos de treinamentos 
adotados em 20144, juntamente com os alongamentos e trabalhos 
psicológicos promoveram melhoras significativas no desempenho de 
todos os atletas, porém, fica ainda o desafio de aprimorá-los ainda mais 
para buscar um avanço maior necessário para o desenvolvimento da 
modalidade na instituição.  
Referências: 
ARAÙJO, P. F. Desporto Adaptado no Brasil. São Paulo: Phorte, 2011.  
MELLO, M. T.; FILHO, C. W. O. Esporte Paralímpico. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2012. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Bocha Paralímpica; Treinamento; UMPM. 
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BOCHA ADAPTADA COMO ATIVIDADE ESPORTIVA PARA 

INTEGRAÇÃO SOCIAL E DESENVOVIMENTO PSICOMOTOR DE 

ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

(SDPD) DE BARUERI/SP. 

 
1Adeilton de S. Sene; 1Joana M. de Oliveira; 1Gleice da S. Oliveira; 

2Flávio H. Corrêa. 
pandaedf@yahoo.com.br 

 
1GRB – Grêmio Recreativo Barueri – Barueri, SP, Brasil. 

2SDPD – Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Barueri, 
SP, Brasil. 

   
Área 2: Deficiência, Educação Física e Esporte Escolar e Lazer 

 
RESUMO 

 
Introdução: A Bocha Adaptada (BA) é uma modalidade esportiva que 

pode ser praticada por pessoas com diferentes tipos de deficiências 
relacionadas á Paralisia Cerebral (PC). Pode ser utilizado de forma 

recreativa, esporte competitivo ou como atividade de educação física 

escolar. Necessita de planejamento estratégico, na tentativa de 
aproximar o maior número de bolas (azuis e vermelhas) da bola alvo 

(branca), desenvolvendo dentre outras, a capacidade psicomotora. Os 
indivíduos com deficiência motora SEVERA podem participar e 

desenvolver um elevado nível de habilidade. É permitido o uso das 
mãos, dos pés e pode ser adaptado para permitir que pessoas com 

limitações funcionais utilizem rampas, calhas e capacetes com 
ponteiras. Sendo estes, apenas para participantes com grande 

comprometimento nos membros superiores e inferiores. Objetivo: 
Proporcionar e oportunizar a vivência de uma modalidade esportiva 

dentro da SDPD para alunos com PC cadeirantes ou andantes e/ou com 
deficiência intelectual (DI); desenvolver o potencial esportivo e 

melhorar a integração social e a capacidade psicomotora. Metodologia: 
Cem alunos com idade entre 8 e 60 anos, com PC, cadeirantes ou 

andantes e/ou com DI, de ambos os sexos, participaram de atividades 

com a BA durante 6 meses em 2014. As atividades foram baseadas na 
compreensão de formas, cores e regras do jogo, de forma lúdica e 

recreativa, além da aprendizagem das estratégias, com duração de 1h e 
frequência de 1 a 2 vezes por semana.  Os jogos propriamente ditos 

foram realizados em grupos (pares/equipes). Foram utilizadas 

mailto:pandaedf@yahoo.com.br
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metodologias para o ensino de crianças, jovens e adultos na modalidade 
da BA, visando o desenvolvimento psicomotor e socioafetivo. 

Resultados: De acordo com as atividades desenvolvidas com a BA, 
realizadas pelos alunos da SDPD, foi possível identificar através de 

observações, que os alunos com PC cadeirantes e andantes melhoraram 
sua precisão no lançamento das bolas de bocha, desenvolvendo melhor 

controle muscular e equilíbrio, e os alunos com DI demonstraram 
significativo entendimento do jogo e compreensão das regras. Ainda, foi 

observado que todos desenvolveram interação e socialização com os 

demais colegas, caracterizando um comportamento saudável. 
Conclusão: Através das atividades realizadas com a BA, podemos 

concluir que houve uma melhora satisfatória em relação à interação 
social em grupo, na interação com diferentes tipos de deficiências e 

principalmente na convivência durante os jogos. Os alunos 
demonstraram aumento de concentração durante as atividades e o 

controle muscular foi evidente nos jogos, tanto com bolas mais curtas 
como longas dentro do espaço de jogo. Cem alunos entre crianças, 

jovens e adultos com PC e/ou DI, andantes ou cadeirantes foram 
beneficiados com as atividades na SDPD, demonstrando melhor 

compreensão do jogo, raciocínio, interação social e melhor 
desenvolvimento motor, perceptíveis através de observações realizadas 

durante as aulas. Nestes seis meses de atividades com a BA, os alunos 
demonstraram motivação, visto que era novidade e os níveis de 

dificuldade aumentavam a cada semana gradativamente, o que tornava 

os jogos mais interessantes e a cada parcial novas metas e estratégias 
foram alcançadas. Referências: Bocha Paraolímpica: manual de 

orientação para professores de educação física/Márcia Campeão, 
Ronaldo G. de Oliveira-Brasília: CPB, 2006. Esporte Paralímpico/ Marco 

Túlio de Mello, Ciro Winckler de Oliveira Filho. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2012. 

 
Palavras-Chave: Bocha Adaptada; Iniciação Esportiva; Paralisia 

Cerebral; Deficiência Intelectual. 
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A INTERVENÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL NO PROCESSO DE 

INCLUSÃO DO ADOLESCENTE NA EQUIPE DE BOCHA PARALÍMPICA 

Fabiana Scorsato 

E-mail: fscorsato@hotmail.com 
ADFP, Brasil; 

Darlan França Ciesielski Junior 
 

Área Temática: Tecnologias e adaptações na prática de esporte para 

pessoas com deficiência. 
 

Introdução: Dentro da minha experiência profissional, observo que o 
adolescente com Paralisia Cerebral severa, cresce em um ambiente de 

superproteção. Envolvido com terapias, médicos e muitas vezes 
internamentos, a sua interação social fica muito limitada. Objetivos: O 

objetivo deste estudo foi o de verificar se a bocha adaptada possui 
elementos que utilizados em terapia ocupacional podem facilitar a 

inclusão do adolescente com paralisia cerebral severa em grupos 
sociais. Metodologia: Através do levantamento bibliográfico com 

enfoque qualitativo foram feitas buscas nas bases de dados Scielo e 
Google Acadêmico com os descritores: “bocha adaptada”, “bocha 

paralímpica”, “esporte adaptado”, “paralisia cerebral severa” e “terapia 
ocupacional” e livros da área, excluindo-se aqueles trabalhos que 

tratavam-se de publicações em línguas estrangeiras, publicações que 

abordassem interesses diferentes dos processos de inclusão e da 
utilização do esporte pela terapia ocupacional para facilitar o processo 

de inclusão social. Resultados: Oliveira (2005), comenta que o 
adolescente com deficiência apresenta-se em uma situação bastante 

complicada quanto a democratização do conhecimento, de sua 
participação na construção social tendo como possibilidade o esporte, a 

arte, a cultura, o trabalho, a saúde e o lazer como direito. Jerônimo, 
(2006), aborda como o esporte pode ser um fator facilitador da inclusão 

social e afirma que o esporte trouxe um avanço nas relações e na 
interação social que eram desconhecidas. Conclusão: Com base nos 

trabalhos investigados, observou-se que a terapia ocupacional pode 
utilizar a bocha como elemento, dentro do seu escopo de trabalho, para 

facilitar o desenvolvimento social do adolescente com paralisia cerebral 
por meio do esporte adaptado. 

 

Palavras-chave: Bocha Adaptada; Terapia Ocupacional; Adolescente 
com Paralisia Cerebral; Inclusão Social. 

 
OLIVEIRA, Cristina Borges. Adolescência, inclusão de deficientes e 

educação física. Revista Digital. Buenos Aires: ano 10. N. 82. Março, 
2005. Disponível em: < 

http://www.efdeportes.com/efd82/inclusao.htm> Acesso em: 14 set. 
2014. 
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: A 

REALIDADE DAS PESQUISAS E ESTUDOS NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA. 
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Elizabeth Albano 

Fayola Bueno 
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Diego Eliodorio dos Santos 

 
mari_garciapinto@yahoo.com.br 

 
Área temática 2: Deficiência, Educação Física e Esporte Escolar e Lazer 

 
Introdução: A formação profissional em Educação Física busca construir 

um currículo acadêmico e de pós-graduação que possa dar subsídios 
para o estudante e professor de Educação Física para trabalhar com 

inclusão de pessoas com deficiência tanto no âmbito escolar, lazer ou 
paradesporto. Para tanto, houve a implementação na graduação de 

algumas disciplinas incluindo a Educação Física especial ou adaptada 
bem como a abordagem das pós-graduações com foco no atendimento 

das pessoas com deficiência, com objetivo de melhorar o preparo na 
formação dos profissionais para atuar com essa clientela. Objetivo: 

Realizar um levantamento dos cursos de pós-graduação stricto sensu e 

lato sensu nas universidades públicas da região sul do Brasil e verificar 
quais contemplam cursos com enfoque na área da inclusão das pessoas 

com deficiência na escola, no lazer ou no paradesporto. Metodologia: 
Como fonte de pesquisa, utilizou-se o sitio eletrônico de cada 

universidade pública da região sul do Brasil. Estas foram separadas 
pelos estados que estão localizadas e foram compiladas aquelas que 

contemplam cursos de Educação Física. As enquadradas foram 
analisadas se possuem cursos de pós-graduação em nível 

especialização, mestrado e doutorado. Também foram verificadas as 
áreas de concentração, linhas de pesquisa, grupos temáticos e/ou de 

estudos ou laboratórios de pesquisa para averiguar a existência de uma 
vertente direcionada a pesquisa com pessoas com deficiência. 

Resultados e discussão: Na busca inicial, obteve-se 18 universidades 
públicas que contemplam curso de Educação Física, sendo 10 no 

Paraná, 6 no Rio Grande do Sul e 2 em Santa Catarina. Desse total, 11 

universidades contém cursos de pós-graduação, sendo 7 em nível de 
lato sensu, 8 stricto sensu e 4 em ambos. Das 7 universidades que 

possuem especialização, 2 são voltadas para a área da inclusão, 
nomeado em “Curso de especialização em Educação Especial inclusiva” 

e “ Curso de especialização em fundamentos teóricos metodológicos em 
educação especial”. Já das 8 universidades que contemplam curso de 

mestrado e/ou doutorado, nenhuma é voltada para a inclusão, sendo 
amplamente nomeadas como “Mestrado e/ou doutorado em Educação 
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Física” ou “Mestrado e/ou doutorado em Ciência do Movimento 
Humano”. Dessas, há um grupo de pesquisa denominado “Centro de 

estudos olímpicos e paralímpicos” e um laboratório de pesquisa: 
“Laboratório de Atividade Motora Adaptada”. Esses números reforçam a 

ideia que o professor quando recém-egresso, tem poucas opções tanto 
para sustentar sua prática, bem como para se qualificar teórica e 

profissionalmente para a atuação na área da inclusão ou até mesmo 
sustentação para desenvolver pesquisas e ter o fundamento necessário 

para explorar o âmbito inclusivo nas perspectivas da escola, lazer e do 

esporte (Borella, 2010). Esses aspetos acabam refletindo na pouca 
literatura desenvolvida na tríade escola-lazer-esporte para pessoas com 

deficiência, onde os estudantes de graduação, professores e 
pesquisadores não encontram suporte para esclarecer suas questões, 

nem mesmo desenvolver ideias para criação de novas pesquisas 
(Quadros et. al., 2013). Conclui-se então, que a falta de cursos de pós-

graduação em Educação Física dentro da temática da inclusão, torna-se 
uma lacuna em estudos e pesquisas para fomentar a área e qualificar 

os profissionais que estão no mercado. 
Referências: 

BORELLA, D. R. Atividade física adaptada no contexto das matrizes 
curriculares dos cursos de Educação Física. Tese de doutorado. 

Universidade Federal de São Carlos. 2010. 
QUADROS, H. M.; AFONSO, M. R.; RIBEIRO, J. A. B. O cenário da pós-

graduação em Educação Física: Contextos e possibilidades na região sul 

do Brasil. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. v.18.n.5.p.576-

584 
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DESENVOLVER E FOMENTAR A MODALIDADE BOCHA ADAPTADA EM 

ESCOLAS PÚBLICAS DE ARACAJU DESENVOLVER E FOMENTAR A 

MODALIDADE BOCHA ADAPTADA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE 

ARACAJU 

 
Rosa Maria Moura de A. Souza 

2 - Deficiência, Educação Física e Esporte Escolar e Lazer 

Introdução: Diante do elevado número de alunos com 
comprometimento motor severo e/ou múltiplo matriculados em escolas 

públicas de Aracaju/SE que não tem acesso a atividades esportivas, 
observamos a necessidade dos mesmos conhecerem a Bocha Adaptada. 

A modalidade é direcionada a pessoas com Paralisia Cerebral e/ou 
Lesão Medular e visa o desenvolvimento psicomotor e inclusão dos 

alunos. Fizemos adaptações de bolas de borracha preenchidas com 
areia e à partir de um projeto voluntário visitamos algumas escolas. As 

quais foram solicitadas autorização da equipe técnica e posteriormente 
informamos  através de vídeos, a modalidade aos respectivos 

professores e alunos cadeirantes das  escolas. Após tomarem 
conhecimento da Bocha Adaptada, os alunos demonstraram interesse 

em praticar a modalidade. Objetivo: Desenvolver e fomentar a prática 
de Bocha Adaptada em escolas públicas de Aracaju. Metodologia: 

Iniciamos a prática da atividade nos espaços físicos das escolas com 

duas (2) aulas semanais com técnicas recreativas e lúdica. Aos poucos 
fomos introduzindo os movimentos da técnica até a evolução para o 

jogo propriamente dito. Levando os alunos ao conhecimento das regras 
do jogo e separando-os de acordo com seu perfil de sua classificação 

funcional. A medida que as aulas iam sendo desenvolvidas observou-se 
interesse dos alunos, sendo exteriorizado através do corpo, assim como 

bem estar físico e mental. Resultados: A socialização às atividades 
esportivas foi notória, auxiliando na tomada de consciência que ajudará 

no desenvolvimento da personalidade dos participantes. Houve 
aprimoramento de capacidades físicas e melhoria da coordenação 

motora em todos os alunos, bem como elevação da autoestima. A 
alegria contagiante em participar dessa atividade  foi condição para eles 

observarem a superação de suas capacidades e quererem participar de 
eventos esportivos. Os professores notaram que as habilidades 

cognitivas apresentaram grandes progressos, entre elas aumento da 

capacidade viso-motora, noções de espaço, organização e funções 
sensoriais. A melhora na concentração dos alunos foi observada 

também, do mesmo modo que a orientação espaço-temporal, 
englobando a consciência das partes isoladas do próprio corpo e o 

conjunto de si. Conclusão: Concluímos que houveram mudanças 
positivas relacionadas ao desenvolvimento motor e cognitivo, além de 

melhoria na qualidade de vida, superação de suas limitações e inclusão 
social e educacional.  
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SÍNDROME DE DANDY-WALKER E A BOCHA PARALÍMPICA -  UMA 

VISÃO  MULTIDISCIPLINAR 

 

Adriana Helena Campos Guarino - Professora Especialista em Esportes 
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Prefeitura de Juiz de Fora/MG – rmguarino@ig.com.br 
Karla Mesquita Belgo – Supervisora de Esporte Adaptado da Secretaria 

de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora/MG – 

jfparalimpicosel@gmail.com 
 

Área Temática 6: Atividade Física e saúde para pessoas com deficiência 
RESUMO 

 

Introdução: A Síndrome de Dandy-Walker, também chamada de 
Complexo de Dandy-Walker, consiste em uma malformação cerebral 

congênita que acomete o cerebelo e os espaços repletos de líquidos 
circunvizinhos a ele. A causa desta patologia ainda não foi elucidada. 

Acredita-se que a mesma resulte da combinação de múltiplos fatores, 

tais como a exposição à rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, 
varfarina, álcool e/ou isotretinoína durante o primeiro trimestre 

gestacional. Sua incidência é de 1 indivíduo em cada 25.000 a 35.000 
nascidos vivos, acometendo ambos os sexos. A síndrome de Dandy-

Walker também é responsável por aproximadamente 1% a 4% da 
totalidade dos casos de hidrocefalia. Caracteriza-se pela ausência 

completa ou parcial do cerebelo, situada entre os dois hemisférios 
cerebelares, pelo alargamento do quarto ventrículo e pela formação de 

cistos próximos à base interna do crânio. Diversas terapias podem 
entrar no tratamento desta síndrome, como a fisioterapia, a terapia 

ocupacional, a fonoaudiologia ou a educação física adaptada. Objetivos: 
Relatar o caso de um aluno/atleta participante do Programa JF 

Paralímpico da Prefeitura de Juiz de Fora/MG, que apresenta a 
Síndrome de Dandy-Walker, caracterizando-se por uma dificuldade de 

controle motor e de um estado muito depressivo, segundo seu 

fisioterapeuta e sua psicologa; Conhecer mais profundamente a 
Síndrome de Dandy-Walker e suas implicações no indivíduo; identificar 

o comportamento apresentado pelo aluno/atleta antes e após os treinos 
de bocha paralímpica, assim como as melhoras apresentadas pelo 

aluno/atleta. Metodologia: Estudo descritivo  de caso, através de 
entrevista com o fisioterapeuta e a psicóloga do aluno/atleta e relatos 

do aluno/atleta e de seus familiares durante as aulas de bocha 
paralímpica, que acontecem três vezes por semana, durante duas horas 

ao dia. Resultados: Do ponto de vista psicológico, a importância dos 
treinos de bocha adaptada esteve diretamente ligada à melhora da 

autoestima e à diminuição dos níveis de depressão apresentados pelo 
aluno/atleta; Do ponto de vista fisioterapêutico, a bocha  paralímpica 

contribuiu para motivar o aluno/atleta nas tarefas proposta durante as 

mailto:rmguarino@ig.com.br
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sessões e também no interesse em buscar novidades a partir das 
informações apresentadas pelos novos companheiros de treino; Do 

ponto de vista do Educador Físico, a melhora do alunos/atleta foi 
progressiva, na medida que se envolveu e descobriu o quanto a bocha 

paralímpica pode trabalhar sua capacidade intelectual e contribuir de 
maneira significativa para sua qualidade de vida; Do ponto de vista 

familiar, as aulas contribuíram para a melhora da autoestima, da 
vontade de viver e de traçar objetivos. Conclusão: O jogo de bocha 

paralímpica apresenta-se como uma possibilidade de prática esportiva 

que vai além do âmbito competitivo,   tendo um cunho socioeducativo e 
motivacional à pessoa com deficiência que apresenta grandes limitações 

motoras, como é o caso da Síndrome de Dandy-Walker, além de  
contribuir para que tenha uma melhor qualidade de vida e almeje novas 

conquistas em sua vida.  

Palavras-chaves: Síndrome; Dandy-Walker; Bocha paralímpica. 

Referências: COSTA, Janderson da Costa; ANICET, Adão; COUTINHO, 

Mario Ferreira. SÍNDROME DE DANDY-WALKER. 
http://www.scielo.br/pdf/anp/v31n1/07.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES EM EVENTOS 

OFICIAIS DE BOCHA NO ANO DE 2014. 

 

PADILHA, Fábio Adriano Steinhorst  
5 - DEFICIENCIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 

RESUMO 
 

O seguinte estudo visa realizar um mapeamento da participação dos 

municípios catarinenses nas competições oficiais de bocha durante o 
ano de 2014 para que seja possível visualizar o avanço decorrente da 

fomentação da modalidade ocorrida em todo o Estado. Sabe-se que a 
participação em um evento oficial é o objetivo de todo trabalho 

esportivo desenvolvido, sendo assim para esse trabalho serão 
analisadas as seguintes competições: Jogos Paradesportivos de Santa 

Catarina – PARAJASC, Jogos Escolares Paradesportivos de Santa 
Catarina – PARAJESC, Regional Sul de Bocha, Campeonato Brasileiro 

Individual de Bocha e II Copa Brasil de Pares e Equipes. Em cada 
evento verificou-se o número de municípios catarinenses que tiveram 

representantes, independente da quantidade de equipes ou atletas, 
portanto, o município com dois ou mais atletas ou equipes foi 

contabilizado uma única vez. Após o levantamento dos dados verificou-
se que nos Jogos Paradesportivos de Santa Catarina-PARAJASC dezoito 

municípios participaram já nos Jogos Escolares Paradesportivos de 

Santa Catarina-PARAJESC nove municípios tiveram seus 
representantes. No Regional Sul de Bocha foram seis e no Campeonato 

Brasileiro Individual de Bocha quatro municípios, por fim na II Copa 
Brasil de Pares e Equipes dois municípios. Apesar de não se ter os 

dados do ano anterior pode-se afirmar ser uma boa representatividade, 
levando em consideração que a contagem é por municípios e que 

desses pelo menos três cidades tem atletas de duas ou mais equipes 
diferentes. Com isso conclui-se que não é somente uma equipe que se 

destaca no estado a nível estadual, regional e nacional. Sabendo que o 
Estado de Santa Catarina possui 295 Municípios e vinte deles estiveram 

em eventos em 2014, pode-se dizer que 7% já participam efetivamente 
de eventos oficiais de Bocha, sem contar os que ainda estão em fase de 

implantação da modalidade ou os que por algum motivo já trabalham 
com a bocha, mas não participaram de competições nesse ano.  

 

Palavras-chave: Santa Catarina, Bocha, Municípios, Eventos 
Referência: Boletins das Competições e banco de dados da ANDE. 
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A MODALIDADE DE POLYBAT NOS JORES - JOGOS RECREATIVOS 

ESPECIAIS DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Marli Cassoli; Coordenadora Nacional de Polybat  e  Classificadora 

Regional - ANDE  

Campo Grande- Mato Grosso do Sul, Brasil  

marli.cassoli@ibest.com.br 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: Em 2003, a  ANDE - Associação Nacional de Desporto para 

Deficientes nomeou uma profissional de Educação Física de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul para coordenar a modalidade de polybat, 

em substituição à terapeuta ocupacional também de Mato Grosso do 

Sul, que por motivos pessoais, deixou a função. Neste período, a 

coordenadora já fazendo parte do Departamento de Educação Física na 

Secretaria Municipal de Educação e, com o apoio da coordenação,  

implantou  a Educação Física Adaptada na REME. Inicialmente houve a  

capacitação das modalidades de bocha e polybat com o objetivo de que 

o aluno com significativo comprometimento motor pudesse ser  incluído 

nas aulas de Educação Física Escolar, logo em seguida, foi lançado de 

forma inédita o projeto Esporte Adaptado na REME. Todos os 

posteriores coordenadores prosseguiram com o projeto, levando em 

consideração, a relevância  desta ação no ensino regular. Paralelamente 

a isso, em 2004,  através da  Fundação de Esporte e Lazer de MS, a 

profissional ministrou capacitação em Atividade Física e Esporte 

Adaptado  em 5 Regiões do Estado, atingindo aproximadamente 280 

profissionais de Educação Física e área afins. Desde então, o esporte 

adaptado na rede pública em Mato Grosso do Sul não mais parou. Após 

as referidas capacitações, a modalidade de polybat, passa a fazer parte 

de todos os calendários paradesportivos oficiais do estado e, vem 

ganhando adeptos por diversos municípios do interior e na capital, 

atualmente está presente em diversas escolas públicas e associações. 

Este ano, ,  a modalidade bateu um dos recordes de inscrição, com 104  

atletas inscritos nos Jogos Recreativos Especiais de Mato Grosso do Sul. 
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Objetivo: Catalogar quantitativa e qualitativamente em quais 

competições sul-mato-grossenses a modalidade de polybat vem sendo 

desenvolvida e, qual o impacto social que trás aos seus praticantes. 

Método: Elaborar uma pesquisa através de ficha e, solicitar  apoio para 

aplicação à rede estadual de ensino e aos gestores de esporte em cada 

município, com os seguintes dados: quantas pessoas praticam a 

modalidade de polybat e quais competições são oferecidas durante o 

ano. Resultados: Atualmente além dos JORES – Jogos Recreativos 

Especiais de Mato Grosso do Sul, realizados anualmente pela 

Fundesporte, há    outros  eventos que oferecem o polybat em sua 

programação, a exemplo dos Jogos Escolares Adaptado da Rede 

Municipal de Ensino de Campo Grande e, da  Rede  Estadual, bem 

como, o Campeonato Intermunicipal da Associação Pestalozzi de Campo 

Grande. Conclusão: Importante registrar a demanda da modalidade de 

polybat no estado de Mato Grosso do Sul,  para oferecer mais eventos 

no decorrer do ano tanto em âmbito municipal, como estadual, servindo 

assim de estímulo para outras localidades que queiram implantar e/ou 

fomentar a modalidade. Destaca-se aqui vários cursos organizados  

pela ANDE e ministrados pela coordenadora da modalidade para 

divulgar a  atividade do polybat como importante inclusão motora.  Vale 

ressaltar que Mato Grosso do Sul vem desde 1998 desenvolvendo o 

polybat, com o objetivo de oferecer aos seus praticantes uma dinâmica 

e divertida atividade física, de forma recreativa e/ou competitiva, 

propiciando à pessoa com deficiência uma autonomia motora 

imprescindível para seu desenvolvimento como cidadão. 

 

Palavras-chaves: inclusão, deficiência, escolar 

Referências Bibliográficas: Boletins dos JORES de 2004 a 

2014/FUNDESPORTE-MS, Apostila de Capaciatação Profissional em 

Atividades Físicas Adaptadas/2003 – FUNDESPORTE-MS. 
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BENEFÍCIOS DA BOCHA PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

Nascimento, Selma Regina Freitas 
do. Educadora Física. Pós-Graduada 

em Educação Física Escola- UEPa . 
Educação Inclusiva na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. Faculdade 

Ipiranga. 
2 - Deficiência, Educação Física e Esporte Escolar e Lazer  

 
Introdução: O TEA (Transtorno do Espectro Autismo)  tem sido 

concebido como um transtorno do Neuro-desenvolvimento que afeta 
precocemente 1/1000  das crianças nascidas, sendo mais comum em 

meninos .  Os sintomas costumam apresentar  antes dos 3 anos de 
idade, sendo possível fazer o diagnóstico por volta dos 18 meses de 

idade. O termo Autismo foi usado pela primeira vez por Eugene Bleuler 
(1911) que caracterizou a perda do contato com a realidade. Em 1943 o 

Psiquiatra Leo Kanner descreveu o “Transtorno Artístico do contato 
afetivo”, ele diferenciou o autismo da esquizofrenia, devido o seu 

surgimento precoce e seu curso clínico persistente. As características 
principais deste transtorno é uma tríade de prejuízos qualitativos nas 

habilidades de interação social, comunicação e nos padrões restritos e 

repetitivos de comportamento. Hoje, com a Lei nº 12.764/2012 a 
pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com 

deficiência, para todos os efeitos legais. .Com base nessas áreas de 
déficits utilizaremos o jogo Bocha como processo de desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos atendidos no NATEE (Núcleo de Autismo), que 
tenham perfil para praticá-lo, considerando este um esporte calmo e de 

boa aceitação por parte desta clientela e familiares. 
Objetivo: Estimular a prática  do esporte bocha nas escolas, visando 

despertar  o interesse esportivo e melhorar o processo da 
aprendizagem, cognição, psicomotor, concentração,  interação social, 

numa perspectiva Inclusiva; facilitando a integração dos alunos com 
TEA nos Jogos Escolares da criança com TEA (Transtorno do Espectro 

Autista) visando melhoras sua vida de modo integral podendo assim 
almejar a inclusão. 

Metodologia: As aulas foram realizadas em quadra esportiva, 

estruturadas com mobília e material adequado, com a duração  de 
1:30h/aula semanal. Os educandos passaram por um processo de 

adaptação e iniciação a modalidade Bocha adaptada para melhor 
socializar-se, respeitando as dificuldades de cada  autista. Os 

Participantes são alunos  matriculados no Núcleo de Autismo e na  rede 
pública de ensino do Estado do Pará.  

Resultados e Discursão: Os resultados sinalizam as áreas de déficit e de 
potencialidades, assim como a descoberta de fatores importantes para 
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o desenvolvimento da pessoa autista, como atenção compartilhada e 
interação de pessoas com outras deficiências (DI), onde se conseguiu 

trabalhar e obter respostas positivas, tais como expressar emoções ao 
longo do jogo, comunicação  e  estimular suas habilidades motrizes. 

Conclusão: Conseguiu-se verificar a melhoria no  aprendizado da 
funcionalidade deste esporte e a partir das características existentes no 

TEA, pode-se criar estratégias para superar as dificuldades, limitações 
perceptivas, sensoriais, sócio afetivas, motoras, atenção e memória  

podendo assim facilitar a aprendizagem    enriquecendo sua 

comunicação e participação nos jogos escolares .  
Referências Bibliográficas:1. Lampreia , Carolina .Instrumento de 

vigilância precoce do autismo: manual e vídeo . 
2.Revista Multidisciplinar de Inclusão Social- Síndromes & Transtornos – 

2013 
3.Almeida, Geraldo Peçanha de, Teoria e prática em psicomotricidade: 

jogos e atividades lúdicas. Expressão corporal e brincadeiras infantis. 7ª 
edição- RJ- 2014 

4.Funções neuropsicológicas no autismo memoria e atenção- 
wwwestouautista.com.br. 
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BOCHA ADAPTADA COMO PRÁTICA CORPORAL E INTEGRATIVA EM 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Alice Campeão Jungstedt 

CAD - Centro de Acolhimento ao Deficiente - Nova Iguaçu/RJ 

alice.campeao@yahoo.com.br 

Márcia da Silva Campeão 

UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Área Temática n° 6 – Atividade Física e Saúde para Pessoas com 

Deficiência 

  

Introdução: No Brasil, apesar do movimento de reflexão e de mudanças 

do Sistema Único de Saúde (SUS), em redirecionar a prática de 

atendimento das pessoas com deficiência para uma perspectiva social, 

coletiva e preventiva, através de novas formas de cuidado, a efetiva 

atenção à saúde deste grupo (PNPD, 2008), principalmente daqueles 

que apresentam deficiência motora severa, apresenta, ainda, um 

caráter predominantemente assistencial, que se limita a atendimentos 

individuais, de caráter clínico, com ênfase na reabilitação, e que na 

maioria das vezes, se eternizam em sessões de terapias convencionais 

com pouco ou nenhum sentido motivacional para a continuidade do 

tratamento.  Nesse contexto, nos respaldamos na Portaria GM/971 de 

03 de maio de 2006, que dispõe sobre a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde - 

PNPIC/SUS, como recurso para viabilizar o acesso e a continuidade do 

tratamento para reabilitação de pessoas com deficiência motora severa 

na Atenção Básica de Saúde. Este estudo se justifica por 

compreendermos a necessidade da incorporação de novos recursos, 

comprometidos com as diretrizes da integralidade, da universalidade, 

do acesso e, particularmente, com a cidadania dos usuários. 

Objetivo:Analisar a contribuição da Bocha Adaptada como Prática 

Corporal e Integrativa, para a continuidade de tratamento na 

reabilitação de pessoas com deficiência motora severa. Metodologia: A 

pesquisa foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de 

Nova Iguaçu/RJ. Optou-se pela abordagem quali-quantitativa, tendo 

como instrumento um diário de campo e a observação participante, nos 

meses de maio a novembro de 2014. A amostra constou de 14 

pacientes neurológicos com perfil para a prática de Bocha Adaptada, 

dos quais 8 com paralisia cerebral e 6 com distrofia muscular, sendo 4 

do sexo feminino e 10 do sexo masculino, de idades entre 10 e 22 anos. 

O critério de inclusão para os jovens usuários, foi o de terem escolhido 

mailto:alice.campeao@yahoo.com.br
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e participarem espontaneamente da Bocha, desde que, paralelamente, 

dessem continuidade ao tratamento terapêutico convencional. 

Resultados:Observou-se que nos dias da prática de bocha, o índice de 

ausência caiu em praticamente 90%, e que não houve qualquer 

desistência do tratamento, durante todo o período da pesquisa. 

Considerações:Na busca de recursos que dessem conta da demanda 

apresentada, recorremos à experiência de adequar os tratamentos 

tradicionais a trabalhos motivacionais, através da prática de Bocha 

Adaptada. Esta ação possibilita atendermos maior número de pessoas 

em um mesmo horário, favorecendo vivências para melhor orientação 

quanto aos cuidados específicos de cada condição, além de promover o 

convívio social e desenvolver o sentimento de alegria e auto-estima. 

Novas pesquisas devem ser desenvolvidas, inserindo outros 

profissionais de saúde envolvidos com práticas corporais integrativas 

que visem a saúde e a reabilitação de pessoas com deficiência motora 

severa. 

Palavras-Chave: Bocha Adaptada, Prática Corporal e Integrativa, 

Fisioterapia 

 

Referências 

  

BRASIL, Ministério da Saúde - SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus 

Acesso em: 12/11/2014 
  

______ Ministério da Saúde – Portal da Saúde. Política Nacional de 
Saúde da Pessoa com Deficiência, PNPD/2008 

www.portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual2.pdf 
Acesso: 02/012/2014 

  

______ Ministério da Saúde - Política Nacional de Práticas Integrativas 
e Complementares no Sistema Único de Saúde - PNPIC/SUS 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-
971.htm 

Acesso: 05/12/2014 
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A TRAJETÓRIA DA BOCHA PARALÍMPICA NA FUNDAÇÃO 

CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Fabíola Spader – Fundação Catarinense de Educação Especial; São 
José/SC. 

Jefferson Roberto Seeber – Fundação Catarinense de Educação 
Especial; São José/SC. 

Marília Garcia Pinto – São José/SC. 

 
fhabyspader@gmail.com 

 
Área temática 6: Atividade física e saúde para pessoas com deficiência.  

 
Introdução: A Fundação Catarinense de Educação Especial é uma 

instituição de caráter beneficente, instrutivo e científico, vinculada à 
Secretaria de Estado da Educação do estado de Santa Catarina. Sua 

estrutura organizacional é constituída por um Conselho Deliberativo, um 
Conselho Curador, uma Diretoria e por Centros de Atendimento e de 

Avaliação. Um dos centros de atendimento é o de Educação Física 
(CEDUF) que direciona suas ações ao aprimoramento da Educação 

Física realizada com as pessoas com deficiência, condutas típicas e altas 
habilidades. Estas ações estão voltadas à promoção, fomento e 

desenvolvimento esportivo; a promoção e apoio de recreação e lazer; 

ao desenvolvimento da qualidade de vida e saúde; a capacitação, 
supervisão e orientação; ao desenvolvimento técnico científico e; ao 

desenvolvimento da Educação Física escolar.  Essas ações tem por 
objetivo o desenvolvimento da prática desportiva formal ou informal, 

seja ela escolar, de participação, de competição, ou ainda como forma 
de lazer e de promoção de qualidade de vida, através de: promoção e 

participação de eventos esportivos; promoção de capacitações na área 
do treinamento desportivo e do esporte adaptado; promoção e incentivo 

a prática desportiva nas escolas e; incentivar e apoiar prática 
desportiva nas associações que atendem pessoas com deficiência. Entre 

os esportes desenvolvidos no CEDUF, tem o projeto “Bocha” que atua 
desde 2004 na inserção e fomentação da modalidade no que tange a 

participação dos atletas em competições em níveis regionais, estaduais 
e nacionais. O projeto deu-se como um propulsor da prática da bocha 

paralímpica para os alunos atendidos pelo CEDUF e com o passar dos 

anos, foi se expandindo para atender outros participantes matriculados 
nas escolas da região. Metodologia: O presente estudo busca 

apresentar a trajetória do projeto “Bocha” no que perpassa a história e 
as conquistas que os atletas atendidos pelo projeto alcançaram. 

Resultados: Em 2004, quando o projeto iniciou, contava com a 
participação de 200 atletas que eram alunos atendidos por outros 

centros dessa instituição, que buscaram inicialmente aprender e 
desenvolver habilidades motoras e cognitivas através da bocha. 

mailto:fhabyspader@gmail.com
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Inicialmente, buscou-se através de materiais alternativos o aprendizado 
da modalidade, iniciando com pinos de boliche, bem como bolas 

artesanais para a apropriação dos movimentos motores e dinâmica de 
jogo. Em 2007 houve a primeira participação de 2 atletas BC3 em uma 

competição em caráter estadual obtendo 2º e 3º na colocação. No ano 
de 2008 houve uma estruturação do projeto e em 2009, contemplou a 

participação de 3 atletas em uma competição estadual, obtendo pódio -
de 3ºlugar. Em 2010 vice-campeões das paralimpíadas escolares. Em 

2011, foram 6 atletas participantes, medalhando um em 2º lugar na 

classe BC3 e um campeão nas paralimpíadas escolares.A partir de 
2012, o projeto contou com a participação de 4 atletas, todos BC3, que 

realizavam treinamentos diários e com enfoque nas competições 
nacionais, consagrando a primeira participação de dois atletas no 

regional sul e 3º lugar nas paralimpíadas escolares. No ano seguinte, 
ampliou-se a participação dos atletas, contando com 3 para a disputa 

sendo que um deles, foi vice campeão na sua classe, garantindo uma 
vaga no campeonato brasileiro e  outro campeão nas paralimpíadas 

escolares. Em 2014, os 4 atletas que desde 2012 estão no processo de 
preparação e refinamento da sua prática, participaram do regional sul, 

sendo uma atleta vice campeã na sua classe, BC3, e garantindo vaga e 
participação no campeonato brasileiro individual e de pares e equipes. 

Conclusão: A partir do exposto, pode-se observar a evolução da 
participação e do nível técnico dos atletas contemplados pelo projeto, 

valorizando os treinamentos planejados e direcionados, com a 

preparação intensiva dos técnicos, fomentando a importância desse 
projeto na preparação e evolução dos atletas en 
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A MODALIDADE DE POLYBAT NOS JORES - JOGOS RECREATIVOS 

ESPECIAIS DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Marli Cassoli; Coordenadora Nacional de Polybat  e  Classificadora 
Regional - ANDE  

Campo Grande- Mato Grosso do Sul, Brasil  
marli.cassoli@ibest.com.br 

 

 
RESUMO 

 
Introdução: Em 2003, a  ANDE - Associação Nacional de Desporto para 

Deficientes nomeou uma profissional de Educação Física de Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul para coordenar a modalidade de polybat, 

em substituição à terapeuta ocupacional também de Mato Grosso do 
Sul, que por motivos pessoais, deixou a função. Neste período, a 

coordenadora já fazendo parte do Departamento de Educação Física na 
Secretaria Municipal de Educação e, com o apoio da coordenação,  

implantou  a Educação Física Adaptada na REME. Inicialmente houve a  
capacitação das modalidades de bocha e polybat com o objetivo de que 

o aluno com significativo comprometimento motor pudesse ser  incluído 
nas aulas de Educação Física Escolar, logo em seguida, foi lançado de 

forma inédita o projeto Esporte Adaptado na REME. Todos os 

posteriores coordenadores prosseguiram com o projeto, levando em 
consideração, a relevância  desta ação no ensino regular. Paralelamente 

a isso, em 2004,  através da  Fundação de Esporte e Lazer de MS, a 
profissional ministrou capacitação em Atividade Física e Esporte 

Adaptado  em 5 Regiões do Estado, atingindo aproximadamente 280 
profissionais de Educação Física e área afins. Desde então, o esporte 

adaptado na rede pública em Mato Grosso do Sul não mais parou. Após 
as referidas capacitações, a modalidade de polybat, passa a fazer parte 

de todos os calendários paradesportivos oficiais do estado e, vem 
ganhando adeptos por diversos municípios do interior e na capital, 

atualmente está presente em diversas escolas públicas e associações. 
Este ano, ,  a modalidade bateu um dos recordes de inscrição, com 104  

atletas inscritos nos Jogos Recreativos Especiais de Mato Grosso do Sul. 
Objetivo: Catalogar quantitativa e qualitativamente em quais 

competições sul-mato-grossenses a modalidade de polybat vem sendo 

desenvolvida e, qual o impacto social que trás aos seus praticantes. 
Método: Elaborar uma pesquisa através de ficha e, solicitar  apoio para 

aplicação à rede estadual de ensino e aos gestores de esporte em cada 
município, com os seguintes dados: quantas pessoas praticam a 

modalidade de polybat e quais competições são oferecidas durante o 
ano. Resultados: Atualmente além dos JORES – Jogos Recreativos 

Especiais de Mato Grosso do Sul, realizados anualmente pela 
Fundesporte, há    outros  eventos que oferecem o polybat em sua 
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programação, a exemplo dos Jogos Escolares Adaptado da Rede 
Municipal de Ensino de Campo Grande e, da  Rede  Estadual, bem 

como, o Campeonato Intermunicipal da Associação Pestalozzi de Campo 
Grande. Conclusão: Importante registrar a demanda da modalidade de 

polybat no estado de Mato Grosso do Sul,  para oferecer mais eventos 
no decorrer do ano tanto em âmbito municipal, como estadual, servindo 

assim de estímulo para outras localidades que queiram implantar e/ou 
fomentar a modalidade. Destaca-se aqui vários cursos organizados  

pela ANDE e ministrados pela coordenadora da modalidade para 

divulgar a  atividade do polybat como importante inclusão motora.  Vale 
ressaltar que Mato Grosso do Sul vem desde 1998 desenvolvendo o 

polybat, com o objetivo de oferecer aos seus praticantes uma dinâmica 
e divertida atividade física, de forma recreativa e/ou competitiva, 

propiciando à pessoa com deficiência uma autonomia motora 
imprescindível para seu desenvolvimento como cidadão. 

 
Palavras-chaves: inclusão, deficiência, escolar 

Referências Bibliográficas: Boletins dos JORES de 2004 a 
2014/FUNDESPORTE-MS, Apostila de Capaciatação Profissional em 

Atividades Físicas Adaptadas/2003 – FUNDESPORTE-MS. 
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ANÁLISE DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR UM ATLETA  NA 

PRÁTICA DA BOCHA PARALÍMPICA:  RELATO DE CASO.    

   

Simone Martinho Soares Souza 
 

2 - Deficiência, Educação Física e Esporte Escolar e Lazer 
Resumo 

 

A Bocha Paralímpica representa um dos esportes mais desafiadores e 
de significativo crescimento em todo o mundo, principalmente, por ser 

uma modalidade direcionada a pessoas que apresentam um quadro 
severo de disfunção motora, propiciando uma verdadeira condição de 

inclusão e igualdade de participação com outros alunos sem deficiência 
(CAMPEÃO, 2003). É um jogo que era praticado apenas para pessoas 

com paralisia cerebral, com um grave grau de comprometimento motor 
(os quatro membros afetados e o uso de cadeira de rodas). Atualmente 

pessoas com outras deficiências também podem competir, desde que 
inseridas em classe específica e que apresentem também o mesmo 

grau de deficiência similar ao da paralisia cerebral, ou seja, um quadro 
de tetraplegia. O jogo de bocha é um jogo que pode ser praticado por 

pessoas de todas as idades e diferentes tipos de deficiência. A 
modalidade tem suas vertentes que podem ser de forma competitiva, 

recreativa, reabilitação e nas aulas de Educação Física nos programas 

Escolares. A partida é realizada com um conjunto de bolas de bocha 
que consiste em seis bolas azuis, seis bolas vermelhas e uma bola 

branca, em uma quadra especialmente marcada de superfície plana e 
lisa. A sua finalidade principal é encostar o maior número de bolas na 

bola-alvo. O objetivo do trabalho foi pesquisar as dificuldades de um 
atleta com paralisia cerebral, praticante de bocha. A metodologia 

utilizada foi uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem 
qualitativa, utilizando o método de relato de caso, e para coleta de 

dados a entrevista semiestruturada. O relato de caso trata-se do 
participante H.E.N., 17 anos, sexo Masculino, morador da cidade 

Ipatinga/Minas Gerais, que tem a paralisia cerebral, hoje atleta de 
Bocha Paralímpica, da Liga Ipatinguense de Esportes Especializados, da 

classe BC2. Os resultados mostram que existe discriminação com 
relação à deficiência do mesmo, tanto no ambiente escolar quanto nos 

demais ambientes. As dificuldades financeiras também são fatores que 

interferem na prática da modalidade de Bocha. Em relação aos afazeres 
domésticos e cuidados pessoais, consegue desenvolver, mas depende 

de outras pessoas para ajudar. A prática do esporte possibilitou as 
mudanças positivas em relação à estrutura física, mental e psicológica. 

 
Palavras chaves: Bocha Paralímpica; Dificuldades; Paralisia Cerebral;  
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BOCHA PARALÍMPICA: SOCIALIZANDO O PARA DESPORTO 

 

Ana Maria Meireles de Pontes Mendes1 

Manuel Ubiramar de Lima Mendes2 

 Mazomana06@hotmail.com1;2 

 FUNAD Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de 
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2 - DEFICIENCIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE ESCOLAR E LAZER 
 

RESUMO 

O jogo da Bocha Paralímpica, aplicado na calçada da praia, em espaço 

aberto ao público, despertou nas pessoas que passavam, uma 

curiosidade em conhecer de perto um jogo, que para tantos, ainda é 

desconhecido, fez com que muita gente se aproximasse para entende-lo 

e até mesmo, conhecer de perto os atletas participantes. Assim, 

possibilitou uma nova maneira de apresentar o para desporto, 

diversificando o espaço de atuação dos atletas. Facilitando o 

desenvolvimento do jogo, num clima de ludicidade, prazer, integração, 

conscientização social, e principalmente, divulgação da modalidade, na 

qual, indivíduos com grau de deficiência motora grave, participam e 

desenvolvem um elevado nível de habilidade. O referido projeto, teve 

intenção de apresentar e disseminar o para desporto de forma lúdico-

integrativo. Dessa maneira, o objetivo desse projeto foi apresentar e 

disseminar a Bocha Paralímpica a população em geral, contribuindo 

para fazer do para desporto um estímulo à superação e possibilitando o 

acesso à prática como lazer, prazer e ludicidade a todos os atletas, 

familiares e demais pessoas envolvidas. Caracterizou-se como sendo 

uma pesquisa ação na busca de compartilhar vivências, apresentando o 

jogo, suas regras básicas, estratégias e suas nuances. Partidas de jogo 

enquanto aprendizagem cognitivo-motora, práticas lúdicas e 

participação coletiva. Participaram atletas, de ambos os sexos, com 

faixa etária diversificada, que frequentavam o Núcleo de Educação 

Física e Desporto – N.E.D. da Fundação Centro Integrado de Apoio à 

Pessoa com Deficiência - FUNAD, em João Pessoa, também, pessoas, 

diversas, que frequentam a calçadinha, na praia de Tambaú, em João 

Pessoa, PB. Para que fossem obtidas informações mais precisas os 

instrumentos utilizados foram as observações, relato de atletas 

participantes, relato de pessoas que assistiam e ou participaram de 

parciais de jogo, registro através de fotografias, também, escuta com 

familiares e pessoas envolvidas em relação aos benefícios dessa prática 
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em ambiente aberto nunca antes experimentado.  E o sucesso que 

esses encontros causaram na equipe, fazendo com que, mais e mais 

pessoas apreciem o jogo. Este projeto apresentou a população uma 

modalidade de jogo, mostrou a importância e a necessidade de 

socializar um trabalho educativo, esportivo, lúdico e também, de 

rendimento, voltado para atletas com limitações específicas, devido ao 

seu grau de comprometimento, porém, apresentando o grande 

potencial inerente a cada um dentro de suas limitações. Mostrando, 

ainda, a evolução do paradesporto, o nível em que os atletas se 

encontram hoje, e o quanto ainda têm para desenvolver.  Com isso, 

têm-se estimulado a prática do jogo com motivação, proporcionando 

aos atletas, uma nova experiência, estimulando-os para uma melhor 

qualidade de vida e novas amizades, intercâmbio e até mesmo, um 

momento de socialização, propiciando uma verdadeira condição de 

inclusão e igualdade de participação. O projeto prevê, ainda, 

oportunidades lúdicas, como mais uma atividade integradora, 

contribuindo para uma vida participativa na sociedade, através do 

desenvolvimento de suas potencialidades motoras, cognitivas e 

afetivas. 

Palavras-chave: Bocha Paralímpica; Para atletas; Superação; 

Socialização. 
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O POLYBAT COMO POTENCIALIZADOR DO DESENVOLVIMENTO DA 

COORDENAÇÃO MOTORA AMPLA EM CRIANÇAS COM PARALISIA 

CEREBRAL 

 
Francielli de Rezende 

Marcia Portela 
Sonia Maria Ribeiro 

Área temática 2: Deficiência, Educação Física e Esporte Escolar e 

Lazer. 

 
INTRODUÇÃO: A inserção da pessoa com deficiência física na prática da 

atividade física tem sido cada vez mais frequente nos diferentes 
espaços sociais e educacionais. Mediante as especificidades e limitações 

físicas advindas dos diferentes níveis de comprometimento que uma 
pessoa pode apresentar, é importante que profissionais da área 

invistam em práticas, para além das modalidades paralímpicas, que 
favoreçam o desenvolvimento psicomotor por meio de atividades 

lúdicas e recreativas. Diante o exposto, este trabalho refere-se a prática 

do polybat como potencializador do desenvolvimento da coordenação 
motora ampla em crianças com paralisia cerebral. OBJETIVO: Verificar o 

nível de desenvolvimento da coordenação motora ampla em crianças 
com deficiências físicas após estas participarem de sessões voltadas a 

prática do polybat. METODOLOGIA:  A população do estudo foi 
composta por 17 crianças com  deficiência física, na faixa etária entre 7 

a 11 anos, de ambos os sexos, que frequentam regularmente a 
Escolinha de Esportes Paralímpicos CEPINHO. Deste total a amostra foi 

de 11 alunos com paralisia cerebral, 8 meninos e 3 meninas. A partir 
dos níveis de comprometimento a amostra foi subdividida em três 

grupos:G1- limitações nos membros inferiores, superiores e 
tronco(n=2), G2- limitações nos membros inferiores e tronco(n=2) e 

G3-  com monoparesias em membros inferiores e superiores. Os 
instrumentos utilizados na pesquisa foram observações sistematizadas 

com registros em diário de campo e registro de imagens(vídeos), os 

dados foram  analisados  a partir de uma abordagem qualitativa. Foram 
realizadas um total de 18 sessões, com duração de 1 hora/aula, em três 

núcleos do Cepinho. RESULTADOS: Ao término das sessões os dados 
analisados demonstraram que os sujeitos apresentaram melhoras na 

movimentação e controle de tronco; tônus muscular favorecendo na 
mobilidade de tronco e membros superiores quando analisado os 

movimentos de batida e rebatida; esquema corporal, equilíbrio e 
organização espaço temporal quando observados os movimentos de 

posicionamento diante a mesa, pega da raquete e melhora no tempo de 
ação e reação das jogadas. Diante a evolução de tais elementos 

psicomotores, pode-se dizer que os componentes básicos da 
coordenação motora ampla foram potencializados. Vale destacar que os 

sujeitos do G1 foram os que mais se desenvolveram. Os dados 
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evidenciam que a variabilidade de estímulos, bem como a seleção das 
atividades, que serão oferecidas, são aspectos fundamentais quando se 

visa o desenvolvimento psicomotor de pessoas com deficiências físicas. 
CONCLUSÃO: A prática do polybat oportuniza a todos, mas 

principalmente àqueles que possuem um nível de comprometimento 
motor significativo a possibilidade de auto-superação e auto-

conhecimento a partir de experiência corporais desafiadoras e 
motivadoras como demonstrou ser o polybat  nesta pesquisa. Cabe a 

nós professores (re)conhecermos nossos alunos, respeitarmos suas 

características e assim identificar estratégias adequadas a um melhor 
desenvolvimento psicomotor. Deste modo, é importante que o professor 

de Educação Física faça uso de estratégias e metodologias capazes de 
potencializar o processo de aprendizagem seja ela no âmbito escolar, 

social, lazer ou esportivo.  
 Palavras-Chave: Coordenação motora ampla 
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A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A 

INSERÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESPORTE 

 

Matheus Jancy Bezerra Dantas – CADEF/RN 

Thaísa Lucas Filgueira Souza Dantas – CADEF/RN 

Wattson José Saenz Perales – CADEF/RN 

 

Introdução: Para muitos profissionais de educação física, a grande 

dificuldade encontrada quando se depara com um aluno com deficiência 

em suas turmas é não saber o que fazer. Muito pela falta de informação 

do assunto deficiência e das possibilidades praticas da inserção desse 

aluno nas atividades da turma. Dessa forma, observando o crescente 

aumento do numero de alunos com deficiência matriculados na rede 

municipal de Natal, a Secretaria Municipal de Educação – SME, através 

do Setor de Ações e Projetos do Ensino Fundamental – SAPEF, 

implementou em 2014 a formação continuada em Educação Física 

Adaptada para os professores de educação física da rede municipal. 

Objetivo: Este trabalho visa caracterizar o conhecimento a cerca do 

esporte adaptado dos professores de educação física da Prefeitura 

Municipal de Natal que participaram da formação continuada do SAPEF, 

além de apresentar as atividades desenvolvidas durante o período de 

formação. Metodologia: Foi encaminhado a todas as escolas municipais 

de Natal o convite para os professores de educação física participar dos 

encontros da formação em educação física adaptada. Os encontros 

aconteceram nas primeiras segundas-feiras de cada mês, sendo 

realizado em nove encontros, entre os meses de março a novembro, 

totalizando quarenta horas de formação, nas modalidades de atletismo 

paralímpico e bocha adaptada. Nos encontros além da discussão de 

textos e relatos de experiências eram vivenciadas aulas praticas sobre 

as duas modalidades, sendo quatro encontros destinados a bocha 

adaptada e quatro encontros destinados ao atletismo paralímpico. Como 

parceiros da formação tivemos o Centro de Apoio ao Deficiente Físico do 

Rio Grande do Norte – CADEF/RN e a Associação Paradesportiva do Rio 

Grande do Norte – APARN, que cedeu espaço, material e atletas para as 

aulas praticas. Resultados: Dos cento e cinquenta professores do 

quadro de educação física da SME, 37,7% frequentaram a formação. 

Destes, 89,3% tiveram mais de 70% de frequência. Dos participantes, 
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96,4% nunca tinham tido contato com o esporte adaptado e 100% dos 

participantes sentiam a necessidade de novos conhecimentos para 

facilitar o trabalho com os alunos deficientes que possuíam nas turmas 

regulares de educação física. 100% dos participantes conheciam o 

atletismo paralímpico e apenas 3,6% conheciam a bocha adaptada. 

Como culminância da formação tivemos a organização e a realização 

dos 1° Jogos Escolares Paradesportivos, com a participação de trinta e 

dois alunos inscritos no atletismo paralímpico e dezoito alunos 

cadeirantes. Conclusão: A constituição da formação continuada em 

educação física adaptada contribuiu para o desenvolvimento das 

praticas inclusivas dentro das escolas municipais de Natal. Além de 

gerar novos conhecimentos aos profissionais que lidam diariamente 

com alunos com deficiência. Para o movimento paralímpico, ações como 

esta favorece o aparecimento de novos atores potenciais para o 

desenvolvimento de duas modalidades paralímpicas que mais cresce no 

país. Além das importantes consequências para a configuração da 

profissão docente. 

Palavras-chave: Formação Continuada. Educação Física Adaptada. 

Bocha Adaptada 
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RESUMO 
 

Introdução: Na bocha paralímpica o objetivo é aproximar as bolas de 
uma bola alvo (Jack, bola branca). Em vista disto, em alguns momentos 

durante o jogo há a necessidade de se tirar, desviar a bola do 

adversário de perto da bola branca. E isto é feito através do impacto 
entre as bolas. Na classe BC3, a força de impacto e a velocidade são 

obtidas a partir do lançamento das bolas utilizando-se as calhas. Sendo 
assim, é importante conhecer o nível de força com a qual é possível 

atingir as bolas, utilizando-se este dispositivo de lançamento. Objetivo: 
Estimar os níveis de força que as bolas atingem quando são lançadas a 

partir de uma determinada altura em uma calha. Metodologia: Nos 
testes foram utilizadas três bolas com diferentes níveis de dureza. 

Foram realizados lançamentos sucessivos, com as três bolas, a partir de 
uma única calha com altura fixa. A calha foi sempre direcionada para 

uma placa fixa em uma célula de carga utilizada na medição da força de 
impacto. As bolas eram abandonadas na calha e atingiam a placa presa 

na célula de carga que, por sua vez, foi conectada a um sistema de 
aquisição de dados. Foram registrados os valores da força de impacto 

dos lançamentos durante a realização dos testes, variando a distância 

entre  100 mm e 1500 mm. As distâncias foram medidas desde a parte 
inferior da calha até a placa da célula de carga. Resultados: A média de 

força registrada para a bola mais dura foi de 17,21±0,21 N e 
15,89±0,20 N na menor e maior distância, respectivamente. Nesta 

mesma ordem a bola com dureza intermediária apresentou força de 
impacto de 16,54±0,36 N e 15,25±0,51 N. E a bola mais macia 

registrou a média de força de 15,73±0,17 N e 13,95±0,38 N. 
Conclusão: As bolas mais duras apresentaram um maior patamar de 

forças de impacto, levando os autores a concluir que a força de impacto 
é diretamente proporcional à dureza da bola. Da mesma forma, a média 

das forças se apresentou menor, ao se afastar a calha em relação ao 
ponto a ser atingido. É notável observar que a força de impacto 

aumenta consideravelmente, podendo chegar a ser 6,5 vezes maior que 
o peso da bola, nas condições utilizadas neste trabalho.  

 

Palavras-chave: Bocha Paralímpica; Bola; Força de Impacto 
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A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO ESPECÍFICO NO ALTO 

RENDIMENTO PARA A CLASSE BC 3 

 

ARIANE DOS SANTOS RAMOS 
Introdução: Planejar os treinos é necessário para atender as 

necessidades do atleta e possibilite  mais informações aderentes ao 
jogo e nos ensina o que fazer, como fazer e quando fazer, é um papel 

importante para que o atleta tenha a compreensão do jogo, fazendo 

com que o jogador se comporte de maneira inteligente durante as 
partidas ( Morais & Greco 2007). Um dos métodos que por sua vez é 

utilizada por varias equipes de treinamento é o método sistemático e 
processual (Wilmore & Oliveira 2005).  Possibilita a automatização e 

maximização das jogadas para que elas sejam melhores executadas (1° 
bola, abrir jogo, fechar jogo, entre outros), melhora  a qualidade da 

jogada, a execução e precisão.  Segundo Morais & Greco (2007), 
possibilita que o atleta selecione os gestos técnicos mais eficientes para 

determinadas situações. A forma  dinâmica de treinamento  é 
fundamental para que o atleta observe seu espaço de jogo e explore 

seu meio e material, e as interferências que compromete a jogada ex: 
(quadra, clima, tempo) e material (bolas, calha, ponteiras e cadeira). A 

classe BC3 é a que mais requer atenção visto que dependem das 
matérias, Calheiros e as condições externas. De acordo com autor 

Castelo (2000) apud Wilmore & Oliveira (2005), “quanto maior forem os 

modelos oferecidos (exercícios de treino) de uma modalidade melhores 
e mais eficazes serão os seus efeitos, fundamentando a optimização do 

processo de treino”. Planejar e a estruturar as atividades constitui-se de 
uma das formas mais importantes para melhorar o rendimento dos 

jogadores ( Moraes & Greco, 2007). Objetivo:  Mostrar um método de 
treinamento que atenda as necessidades do atleta e que potencialize 

seus fundamentos  partilhar o trabalho que trouxeram resultados no 
ano de 2014. Método: Os treinos que foram realizados ao longo do ano 

de 2014 em um clube que fica localizado na cidade de Suzano- SP, o 
mesmo dispõe de quatro atletas da classe Bc3 sendo dois com paralisia 

cerebral e dois com distrofia muscular, mesmo treinam 3 vezes na 
semana durante 8 horas diárias em uma quadra Poliesportiva. A 

comissão técnica é composta por quatro auxiliares e um Técnico sendo 
todos Calheiros desta classe. Resultados: Desenvolvimento da classe 

BC3 no ano de 2014 após o método de treino aplicado: Atleta A- 1° 

Regional Sudeste, 2° Brasileiro Individual e 5° Paulista, Atleta B- 1° 
Paulista, 3° Regional Sudeste, 1° Brasileiro Individual 2° Copa Pares e 

Equipes, Atleta C- 4° Paulista, 2° Copa Pares e Equipes, 6° Lugar 
Brasileiro Individual e Atleta D-  10° Paulista, 7° Regional Sudeste. 

Conclusão:  O método de treino a ser utilizado deve atender ao perfil do 
atleta, quanto à capacidade motora, deficiência e classe para que a 

escolha dos treinos atendam as exigências do técnico, atleta e clube. 
Lembrando que todo tipo de intervenção seja ela satisfatória ou não é 
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construtiva e podem ser aprimoradas as situações de cada clube. 
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ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE ESPORTE PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA – AAEPED E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA PROMOÇÃO 

DE ATIVIDADE FÍSICA ATRAVÉS DO ESPORTE PARALÍMPICO 

Francisco Marlon da Silva Gomes 
Geverson de Melo Chaves 

Marceli Pureza de Melo 
Romário da Silva Feio 

Wirliane da Silva de Melo 
RESUMO 

O movimento do Esporte Paralímpico cresce cada vez mais em todo 
Brasil, com um número grandioso de adeptos e simpatizantes. A 

Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência – 
AAEPED vem contribuindo com várias modalidades paradesportivas 

através de ações que promovem a prática de Atividade Física (AF) e 
saúde para esta clientela ainda pouca assistida no Estado do Amapá. O 

objetivo desse estudo foi descrever as contribuições que a AAEPED 

desenvolve, através do Esporte Paralímpico, para promover a prática da 
AF aos paratletas amapaenses.  O estudo tem como objetivo relatar a 

experiência, de professor de Educação Física e membro da AAEPED, em 
relação as contribuições da AAEPED na promoção de atividade física 

através do esporte paralimpico. Foi feito levantamento na AAEPED para 
coleta dos dados e observações no período de um ano. Desde sua 

criação em 09/05/13 a 09/05/14 a AAEPED atendeu o total de 37 
alunos na faixa etária de 15 a 40 anos com deficiência visual e física, 

destes 23 são do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Dentre os 33 
alunos 24 são deficientes físicos e 9 deficientes visuais. Neste período a 

AAEPED vem contribuindo com a participação de vários paratletas nas 
seguintes modalidades: 13 no tiro prático, 06 no Parabadminton, 14 no 

atletismo, 10 no Goalball, 17 na corrida de rua, 06 na Bocha adaptada e 
08 no vôlei sentado. Em 2014 no Circuito Norte Nordeste/Natal a 

AAEPED obteve a 6ª colocação na modalidade de atletismo dente as 32 

equipes participantes. Ainda em 2014 01 paratleta foi contemplada com 
bolsa atleta federal e 02 com índice para o Circuito nacional de 

atletismo. Em 2013 e 2014 foi oferecido curso de capacitação em 
goalball, com a presença do técnico da seleção brasileira de goalball, e 

cursos para seus professores e técnicos em atletismo e natação 
adaptada. Foram realizadas parcerias em academias, clínica de 

fisioterapia, cardiologia e oftalmológica. Assim, pode-se concluir que o 
acesso a prática de atividade física a pessoa com deficiência em 

diversas modalidades paradesportivas contribui para a socialização, 
possibilita conhecer novas culturas, oportuniza a prática de hábitos 

saudáveis para promoção da saúde, sendo indispensável à orientação 
de profissionais qualificados. Desta forma, políticas públicas devem ser 

pensadas para viabilizar um maior acesso a prática de atividade física 
para as pessoas com deficiências.   
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A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A 

INSERÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESPORTE 

 

Matheus Jancy Bezerra Dantas – CADEF/RN 
Thaísa Lucas Filgueira Souza Dantas – CADEF/RN 

Wattson José Saenz Perales – CADEF/RN 
 

Introdução: Para muitos profissionais de educação física, a grande 

dificuldade encontrada quando se depara com um aluno com deficiência 
em suas turmas é não saber o que fazer. Muito pela falta de informação 

do assunto deficiência e das possibilidades praticas da inserção desse 
aluno nas atividades da turma. Dessa forma, observando o crescente 

aumento do numero de alunos com deficiência matriculados na rede 
municipal de Natal, a Secretaria Municipal de Educação – SME, através 

do Setor de Ações e Projetos do Ensino Fundamental – SAPEF, 
implementou em 2014 a formação continuada em Educação Física 

Adaptada para os professores de educação física da rede municipal. 
Objetivo: Este trabalho visa demostrar a importância da formação 

continuada em Educação Física Adaptada dos professores do município 
de Natal/RN para o processo da inserção da pessoa deficiente no 

esporte. Metodologia: Foi encaminhado a todas as escolas municipais 
de Natal o convite para os professores de educação física participar dos 

encontros da formação em educação física adaptada. Os encontros 

aconteceram nas primeiras segundas-feiras de cada mês, sendo 
realizado em nove encontros, entre os meses de março a novembro, 

totalizando quarenta horas de formação, nas modalidades de atletismo 
paralímpico e bocha adaptada. Nos encontros além da discussão de 

textos e relatos de experiências eram vivenciadas aulas praticas sobre 
as duas modalidades, sendo quatro encontros destinados a bocha 

adaptada e quatro encontros destinados ao atletismo paralímpico. Como 
parceiros da formação tivemos o Centro de Apoio ao Deficiente Físico do 

Rio Grande do Norte – CADEF/RN e a Associação Paradesportiva do Rio 
Grande do Norte – APARN, que cedeu espaço, material e atletas para as 

aulas praticas. Resultados: De cento e cinquenta professores do quadro 
de educação física da SME, 37,7% frequentaram a formação. Destes, 

89,3% tiveram mais de 70% de frequência. Dos participantes, 96,4% 
nunca tinham tido contato com o esporte adaptado e 100% dos 

participantes sentiam a necessidade de novos conhecimentos para 

facilitar o trabalho com os alunos deficientes que possuíam nas turmas 
regulares de educação física. 100% dos participantes conheciam o 

atletismo paralímpico e apenas 3,6% conheciam a bocha adaptada. 
Como culminância da formação tivemos a organização e a realização 

dos 1° Jogos Escolares Paradesportivos, com a participação de trinta e 
dois alunos inscritos no atletismo paralímpico e dezoito alunos 

cadeirantes. Conclusão: A constituição da formação continuada em 
educação física adaptada contribuiu para o desenvolvimento das 
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praticas inclusivas dentro das escolas municipais de Natal. Além de 
gerar novos conhecimentos aos profissionais que lidam diariamente 

com alunos com deficiência. Para o movimento paralímpico, ações como 
esta favorece o aparecimento de novos atores potenciais para o 

desenvolvimento de duas modalidades paralímpicas que mais cresce no 
país. Além das importantes consequências para a configuração da 

profissão docente. 
Palavras-chave: Formação Continuada. Educação Física Adaptada. 

Bocha Adaptada 

 
Referencias: 

CHARLOT, Bernard. Relação com o saber, formação dos professores e 
globalização: questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed. 
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SIMULAÇÃO VIRTUAL NA BOCHA PARALÍMPICA   

Vitor Costa Gonçalves 

Márcio Peres Souza 
Glênio Fernandes Leite 

Cleudmar Amaral Araújo 
Thiago José Donegá 

vitorcg6@gmail.com 
LPM-UFU, NH/RESP, Uberlândia, MG, Brasil 

ÁREAS TEMÁTICAS: Tecnologia e adaptações na prática de esporte para 
pessoas com deficiência. 

 
RESUMO 

Introdução – Nos anos 70, a bocha tradicional foi adaptada para 
pessoas com deficiência. A princípio só participavam atletas com 

disfunções motoras mais severas (quadro de tetraplegia) ou paralisia 

cerebral. Atualmente, pessoas com outras deficiências também podem 
competir, mas há uma separação de categorias. Para os casos de 

deficiências mais severas, classe BC3, utiliza-se uma calha para 
lançamento das bolas utilizadas durante o jogo com a ajuda de um 

auxiliar denominado de Calheiro. Objetivo – Avaliar a performance de 
diferentes curvas de calhas utilizadas na Bocha Paralímpica quanto aos 

níveis de força de impacto e velocidade final através de simulação 
virtual. Metodologia – Para avaliar os lançamentos e os níveis de força e 

velocidade foram feitas simulações virtuais através do software 
Autodesk Inventor. Foram variados parâmetros como o atrito, entre a 

superfície da bola e as superfícies da calha e do chão, e o método de 
lançamento, para obter os valores de diferentes grandezas. Em 

determinado momento, a análise era feita deixando a bola percorrer 
sua trajetória natural até parar, em outro, era colocado um anteparo 

em uma posição na qual a bola ainda tinha uma velocidade considerável 

para conferir a força com a qual ela se chocava nesse anteparo. Além 
disso, foram utilizadas duas calhas com diferentes configurações de 

curvas para efeito de comparação. Resultados – Considerando os 
valores coletados de máxima velocidade da bola (velocidade ao final da 

calha), velocidade de impacto em um anteparo, força de impacto no 
anteparo, distância máxima alcançada e o tempo, foi observado que o 

perfil da calha interfere na velocidade final e na distância percorrida e 
também na força de impacto. Conclusão – Sem a previsão do 

comportamento da bola sendo lançada em cada uma das calhas, não foi 
possível afirmar com precisão que os resultados de uma calha específica 

seriam superior à outra. Enquanto a primeira tem seu melhor uso em 
situações em que o objetivo principal é atingir velocidades maiores e 

uma distância final maior, a segunda se mostrou mais eficiente no 
quesito força de impacto, ou seja, é mais recomendada para os casos 

em que o objetivo é atingir um obstáculo e gerar nele um impulso 

maior (em um mesmo intervalo de tempo), logo, pode ser usada para 
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atingir as bolas adversárias e deslocá-las para mais longe da bola alvo 
(Jack). 

Palavras chave: Bocha Paralímpica, Calha, Paradesporto, Engenharia 
Biomecânica.  
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A BOCHA ADAPTADA:  MOTIVAÇÃO DE ALUNOS COM PARALISIA 

CEREBRAL DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Caio Vinicius da Silva Oliveira 
2 - Deficiência, Educação Física e Esporte Escolar e Lazer 

 
Introdução: Através dos estágios em Escolas Estaduais Regulares e 

Especiais pode- se perceber que os alunos com Paralisia Cerebral (PC) 

Severa têm dificuldade em se integrar socialmente com os demais 
alunos nas atividades desenvolvidas durante as aulas de Educação 

Física, visto que eles não conseguem realizar as atividades na mesma 
precisão que os demais alunos, e com isso acabam se desmotivando e 

não participando das atividades em grupos. Segundo Campeão (2003), 
o professor não tem a necessidade de criar novos jogos e sim ter 

criatividade para realizar atividades existentes e que consiga adaptar as 
mesmas de modo que todos possam praticar, seja ele com Paralisia 

Cerebral ou não. A bocha adaptada pode ser um meio de contribuição 
para que os alunos com Paralisia Cerebral Severa possam se integrar 

socialmente com os demais alunos nas aulas de Educação Física, já que 
a modalidade pode ser adaptada e praticada por todos alunos 

independente de seu gênero, idade ou capacidade física. Objetivo: 
comparar a motivação Intrínseca e Extrínseca dos alunos com paralisia 

cerebral severa de Escolas Regulares ou Especiais ao realizarem 

atividades dentro das aulas de Educação Física. Método: Trata-se de um 
questionário adaptado que foi desenvolvido por KOBAL (1996). 

Referente à identificação de motivos intrínsecos e extrínsecos para a 
realização das atividades durante as aulas de Educação Física. 

Constituído de três questões, sendo que a questão de número 1 tem 10 
afirmativas, a questão de número 2 tem 10 afirmativas e a questão de 

número 3 é dissertativa. Resultados: Com base nos dados do gráfico 
acima 100% dos alunos praticantes, correspondem a 80% por motivos 

Extrínsecos, 20% fatores Intrínsecos, (não praticantes), 70% por 
motivos Intrínsecos e 30% por motivos Extrínsecos. Segundo Samulski 

(1995 apud. Samulski 2002), a motivação é caracterizada como um 
processo ativo, intencional e dirigido a uma meta, o qual depende da 

interação de fatores pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos) 
sendo assim a motivação apresenta alguns fatores determinantes no 

comportamento sejam eles intenções, interesses, motivos e metas. 

Sendo assim é fato que a prática das aulas de Educação Física ira trazer 
um benéfico a esses alunos com deficiência seja ele praticante ou não 

praticante da Bocha Adaptada, logicamente que as atividades devem 
ser elaboradas e adaptadas de modo que os mesmos consigam realizar 

as atividades tranquilamente e que os fatores sejam eles Intrínseco ou 
Extrínsecos se multipliquem no sentido que o motive a participar das 

aulas de Educação Física. Conclusão: O Paralisado Cerebral é tão capaz 
quanto os demais alunos, a diferença que o tempo de aprendizagem 
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dele pode ser diferente, no entanto a bocha adaptada é uma 
modalidade que abraça esses alunos e mostra que é possível ensinar, 

praticar atividade física e se divertir com um simples jogo adaptado. 
Referências: CAMPEÃO, Márcia Da Silva. IN. DUARTE; LIMA. Atividade 

física para pessoas com necessidades especiais: experiências e 
intervenções pedagógicas. Rio de Janeiro: Guanabara- Koogan, 2003. 

KOBAL, Marília Corrêa. Motivação intrínseca e extrínseca nas aulas de 
Educação Física. Campinas – SP, 1996. SAMULSKI, Dietmar Martin. 

Psicologia do esporte.Barueri- SP, 2002. 
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ESTADO NUTRICIONAL E APTIDÃO FÍSICA EM PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

 

Gabriel Renaldo de Sousa1 
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Jefferson Roberto Seeber3 
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Elizabeth Albano 4  

gabrielrdesousa@gmail.com 
 

Área temática 6: Atividade física e saúde para pessoas com deficiência. 
 

 
Introdução: A prevalência de obesidade aumenta em todas as regiões 

do mundo tanto em países desenvolvidos, como em países em 
desenvolvimento, se tornando o maior problema de saúde pública do 

século XXI, estando diretamente relacionada a baixos níveis de aptidão 
física relacionada à saúde, na população em geral e principalmente em 

pessoas com Deficiência Intelectual (DI), pela razão do uso de 
medicamentos, baixo nível de compreensão social, falta de orientação 

de cuidadores e familiares. Objetivos: O objetivo do estudo é identificar 
a associação do estado nutricional com os níveis de aptidão física 

relacionado a saúde em pessoas com DI Metodologia: A pesquisa foi 

realizada em uma instituição de educação especial do município de São 
José, em Santa Catarina/Brasil que atende pessoas com todos os tipos 

de deficiência. Foram selecionados para amostra 58 sujeitos, sendo que 
destes foram excluídos os adultos que apresentavam síndrome de Down 

(n=8), transtorno de espectro autista (n=10) e mulheres (n=9). 
Totalizando 31 sujeitos homens, adultos maiores de 18 anos, que 

tinham no seu prontuário identificado DI leve ou moderada. Para 
avaliação do estado nutricional, foi utilizado o índice de massa corporal, 

conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Para avaliar 
os níveis de aptidão física relacionada à saúde foi utilizada a bateria de 

Brockport adaptada para pessoas com deficiência, onde foi utilizado o 
teste de adiposidade corporal através do uso das dobras cutâneas, a 

flexibilidade foi mensurada com a utilização do banco de Wells, a 
força/resistência muscular mensurada através do teste de força com os 

cúbitos flexionados e a aptidão aeróbia com o teste incremental de “vai 

e vem” de Luc-Leger. A execução da pesquisa obteve aprovação ética 
do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do 

Estado de Santa Catarina sob nº 102.166 / 2012. Os dados foram 
analisados por meio da estatística descritiva utilizando valores de 

média, desvio padrão, erro padrão, frequências absolutas e relativas. 
Foi verificada a interação entre o estado nutricional com as variáveis de 

aptidão física. Como não houve interação entre as variáveis, usou-se a 
análise de covariância (ANCOVA), tendo como covariável, a idade para 
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comparação dos grupos (peso normal vs. excesso de peso), em relação 
às variáveis de aptidão física. Para verificar a associação entre o estado 

nutricional com as variáveis de aptidão física, empregou-se o teste 
Exato de Fisher. Em todas as análises adotou-se nível de significância 

de 5% (p<0,05). Para análise dos dados, utilizou-se o pacote estatístico 
SPSS, versão 19.0.  Resultados: 56,1 % dos sujeitos da pesquisa 

estavam com sobrepeso e obesidade, bem como, 83,8% dos 
pesquisados, apresentam elevado percentual de gordura corporal.  A 

maioria dos sujeitos, 74,2%, obteve nível ruim na medida da 

flexibilidade e também, nas medidas de força/resistência muscular e 
aptidão aeróbia, apresentando 58,1% e 87,0%, respectivamente. Os 

homens com excesso de peso apresentaram maior percentual de 
gordura corporal (28,3%) do que os pares de peso normal (16,7%). Por 

outro lado, os indivíduos de peso normal apresentaram melhor 
desempenho no teste de força/resistência muscular do que os sujeitos 

com excesso de peso (p<0,01). Não foi observada nenhuma associação 
significante (p>0,05) entre o estado nutricional e a flexibilidade e 

aptidão aeróbia dos sujeitos. Conclusão: Foi verificado nesta pesquisa, 
que em uma amostra de deficientes intelectuais na população brasileira, 

a obesidade tem associação com baixos níveis de força/resistência 
muscular e altos níveis de percentual de gordura. Tanto os profissionais 

de Educação Física como os das demais áreas da saúde, necessitam 
estar trabalhando em conjunto para que o número de pessoas com 

obesidade, nesta população, possa diminuir e assim, trazendo 

benefícios a saúde e melhor independência nesta população. 
 

Palavras Chaves: Deficiência Intelectual; Obesidade; Aptidão Física; 
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EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – UM SEGREDO PARA O SUCESSO 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: O esporte paralímpico está em crescimento constante e 

cada vez busca-se propiciar um trabalho direcionado a cada atleta, 

conforme sua necessidade e limitação visando sempre o seu melhor 

desempenho. Observando esse fator e a necessidade de mudança, viu-

se a oportunidade de investir de forma mais concreta no trabalho de 

uma equipe multidisciplinar. Neste sentido, os seguintes 

questionamentos são levantados: Qual a necessidade de uma equipe 

interdisciplinar no rendimento do atleta? Qual a diferença final entre o 

trabalho interdisciplinar e o convencional? A partir disso, um grupo foi 

escolhido para ser trabalhado de forma direcionada a fim de obter essas 

respostas. 

Objetivo: Analisar e divulgar os benefícios do trabalho regular de uma 

equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, psicólogo e 

professores de Educação Física dentro de um grupo pré-determinado de 

alguns atletas praticantes de bocha paralímpica. 

Metodologia: O trabalho foi realizado durante seis meses e foi dividido 

em dois grupos: um contando com uma equipe multidisciplinar e outro 

apenas com um profissional. No processo, o primeiro grupo composto 

por 5 atletas foi assistido por um fisioterapeuta que realizou 3 sessões 

semanais de fisioterapia esportiva e ficou a disposição durante todos os 

treinamentos para possíveis problemas que poderiam surgir; um 

psicólogo esportivo que realizou 2 sessões semanais e dois professores 

de Educação Física, um focado na parte muscular através de um 

trabalho resistido e outro focado nos treinos específicos e técnicos. O 

segundo grupo composto também por 5 atletas, contou apenas com o 

trabalho focado nos treinamentos específicos e técnicos. 

Resultados: Através deste trabalho, pode-se notar uma grande 

diferença entre os grupos, ficando claro que no que foi assistido pela 

equipe multidisciplinar obteve-se uma alta na performance dos atletas, 



60 

 

tanto nos treinamentos como em competições; uma melhora no 

desenvolvimento motor, cognitivo e sócio-afetivo dos participantes, 

além de uma mudança de pensamento dos mesmos. Já no grupo que 

contou apenas com um profissional e somente treinos específicos e 

técnicos, observou-se a constância no desempenho, além de problemas 

como nervosismo, ansiedade e dores musculares, e que também não 

demonstrou crescimento significativo dentro das competições. 

Conclusão: A experiência proposta através deste trabalho deixa clara a 

necessidade e importância do trabalho multidisciplinar para o sucesso e 

crescimento dos atletas e do próprio esporte como um todo. Essa 

vivência abriu o caminho para um novo método de trabalho para ser 

realizado dentro do clube, sempre buscando mais profissionais para o 

crescimento geral. 

 

Palavras-chave: Equipe Multidisciplinar; Bocha Paralímpica; Deficiência 

Física. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) E O 

ÍNDICE DE ADIPOSIDADE CORPORAL (IAC) EM ATLETAS DE BOCHA 

PARALÍMPICO DE UNIÃO  DA VITÓRIA - PARANÁ 

 
William Cordeiro de Souza, Edson César Slonski, Luis Paulo Gomes 

Mascarenhas 
3 - TECNOLOGIA E ADAPTAÇÕES NA PRÁTICA DE ESPORTE PARA PESSOAS COM 

DEFICIENCIA 
 

Introdução: O bocha paralímpico é dividido em quatro classes BC1, 
BC2, BC3 e BC4. (VALENTE, 2005). Esse jogo pode ser praticado por 

pessoas com diferentes tipos de deficiência. Na qual, indivíduos com 
grau de deficiência motora severa podem participar e desenvolver um 

elevado nível de habilidade motora (BRANDÃO, CAMPEÃO 2012). Dessa 
forma, é válido ressaltar que é de extrema relevância mensurar os 

componentes da composição corporal desses indivíduos, estudos 

descrevem que essa população apresenta algumas particularidades, 
especialmente relacionadas à motricidade e à deglutição. Essas 

características parecem interferir no crescimento, desenvolvimento e 
estado nutricional dos indivíduos com paralisia cerebral (PC) (ROGERS, 

2004; ODDING et al, 2006). Objetivo: Sendo assim, o objetivo do 
presente estudo foi verificar a associação entre os métodos indiretos 

IMC e IAC em atletas de bocha paralímpico. Métodos: A amostra 
intencional foi composta por 8 atletas paralímpicos da modalidade 

bocha da cidade de  União da Vitória – PR, com idades entre 09 e 45 
anos, sendo eles 4 atletas BC2 e 4 atletas BC3. Para a classificação do 

estado nutricional foi realizada pelo IMC utilizando-se os critérios de 
classificação sugeridos pela Organização Mundial da Saúde (1998), 

sendo calculado a partir da fórmula: IMC= Peso (kg) / altura (m)². A 
partir das variáveis antropométricas peso e altura foi classificado o 

estado nutricional dos participantes. Para a obtenção do peso, os 

avaliados foram colocados em uma maca, a fim de pesar a cadeira de 
rodas separadamente em uma balança plataforma que foi providenciada 

para pesagem das mesmas. Em seguida, os avaliados foram colocados 
nas suas respectivas cadeiras e pesados novamente, sendo então 

subtraído o peso da cadeira (SIMONY et al, 2014). A altura foi aferida 
segundo a altura do braço, a qual foi feita com o membro estendido, 

formando um ângulo de 90º com o corpo, medindo-se a distância entre 
a fúrcula até a ponta do dedo médio da mão utilizando-se uma fita 

métrica flexível. A altura estimada foi obtida através da equação de 
Kwok e Whitelaw (1991), sendo equivalente à distância da fúrcula até o 

braço (cm) multiplicado por 2. A coleta da circunferência do Quadril 
(CQ) foi verificada através da extensão posterior máxima dos glúteos. E 

foi Tomada no nível dos pontos trocantéricos direito e esquerdo. Sendo 
realizada com o avaliado deitado (HEYWARD, 2010). O cálculo do IAC 

foi realizado dividindo-se a medida da circunferência do quadril (cm), 
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pela altura (m), multiplicada pela raiz quadrada da altura (m), e 
diminui-se 18 do resultado final (BERGMAN et al., 2011). Para o 

tratamento estatístico foi utilizado o software Med Calc, aonde se 
calculou a estatística descritiva (Média e DP) e foi realizado o teste de 

Spearman para determinação do grau de correlação entre o IMC e o IAC 
com nível de significância estipulado em p<0,05. Resultados: Os 

avaliados apresentaram 59,2 + 12,2 de peso corporal; 157 + 5,3 de 
estatura; 86,3 + 6,7 de CQ; 23,1 + 4,4 de IMC e 25,95 + 5,9 de IAC. 

Através desses dados foi verificado que não existem associações 

significativas entre o IMC e o IAC em atletas de bocha paralímpico 
(r=0,047; p=0,910). Discussões: Sugere-se que mais estudos sejam 

desenvolvidos com uma amostra maior, com intuito de verificar a 
relação entre o IMC e o IAC, com uma amostra maior o trabalho terá 

mais consistência. Diante disso, destaca-se que a literatura, apresenta 
uma defasagem muito grande quando se trata do esporte adaptado, o 

presente estudo é o primeiro trabalho que associa o IMC e o IAC em 
pessoas com paralisia cerebral. Conclusões: Foi verificado que não 

existem associações significativas entre o IMC e o IAC em atletas de 
bocha paralímpico.  
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ATUAÇÃO DO CLASSIFICADOR FUNCIONAL NÍVEL 2 NA II COPA 

CENTRO-OESTE DE FUTEBOL DE 7 PC COM TRAINEE NÍVEL 1 EM 

ESTÁGIO 
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Área 4: Classificação Funcional nos esportes para pessoas com paralisia 
cerebral 

 
RESUMO 

 
Introdução – A classificação funcional é essencial e de extrema 

importância nas competições, sejam elas de nível regional ou a nível 
nacional por avaliar e conceder a classe ou a não elegibilidade do atleta 

antes de a competição iniciar. Sabendo que dos classificadores 

funcionais da ANDE, que tem um trabalho voltado para modalidades 
para atletas com Paralisia Cerebral como futebol de 7 PC e bocha 

paralímpica, o painel de classificadores é formado por classificadores 
Clínicos que são os Médicos, os funcionais que são os Fisioterapeutas 

e/ou Terapeuta Ocupacional e os técnicos que são os Educadores 
Físicos. Eles estão subdivididos em 3 grupos: os Sênior que hoje 

contamos com 5 classificadores; Nível 2 que são aqueles que foram 
aprovados no curso de nível 2 que hoje também contamos com 5 e os 

de Nível 1 que realizaram o curso e estão em estágio. Objetivo – Foi 
realizado a classificação funcional nos atletas que disputaram a II Copa 

Centro-Oeste de futebol de 7 PC seguindo padrões clínicos e técnicos 
para verificar se os novos atletas têm alguma lesão no sistema nervoso 

central (SNC), caso positivo, verificar a classe que o atleta vai jogar e 
se ficará em observação. Metodologia – A classificação funcional na 

competição foi realizado no dia 13/03/2014 no auditório do hotel 

Advanced em Campo Grande-MS por um classificador funcional Sênior 
fisioterapeuta, 2 classificadores nível 2  um fisioterapeuta e uma 

educadora física e 4 estagiárias de nível 1 sendo 3 educadoras físicas e 
1 fisioterapeuta. A divisão foi feita da seguinte maneira: o classificador 

Sênior ficou coordenando enquanto os de nível 2 realizavam os 
procedimentos. Inicialmente o classificador nível 2 fisioterapeuta 

iniciava os testes específicos para detectar lesão no SNC. Sendo 
detectado, o atleta era repassado para o classificador nível 2 técnico 

para testes de mobilidade e situações de jogo para verificar  a classe do 
atleta. As estagiárias do nível 1 também realizavam testes nos atletas 

para terem a vivencia de uma classificação funcional. Após as 
classificações indoor, foi realizado o trabalho em campo com as 

observações. Resultados – Foi classificado atletas de 6 times da região 
centro-oeste totalizando 13 atletas, nos quais tivemos 4 não elegíveis 

(NE) por não ter sido detectado lesão no SNC, 1 por faixa etária 
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incompatível com a competição, e 1 por estar lesionado. Classe 5 
tivemos 2 atletas, classe 6 2 atletas e classe 7 4 atletas. Conclusão – A 

classificação funcional nos esportes paralímpicos, especificamente a 
bocha e o futebol de 7, é um trabalho muito importante e ao mesmo 

tempo muito criterioso. O classificador pode ser visto como um carrasco 
ou como bonzinho, isso vai depender da classe dada para o atleta. 

Sempre haverá discordâncias durante o processo de classificação, seja 
ela do atleta, do técnico ou até entre os classificadores. Ser criterioso é 

uma exigência para que o esporte seja competitivo e não haja 

desvantagem nas categorias. Vale lembrar que quando se inicia na 
classificação funcional é necessário se desligar de todas as outras 

funções exercidas em clubes ou associações e se dedicar para ser um 
bom profissional. 

 

Palavras-chave: Classificação Funcional e Esporte Paralímpico 
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BOCHA ADAPTADO- UMA OPÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA NA ESCOLA 

MUNICIPAL PROFESSORA MARIA TEREZA RODRIGUES 

 

Gerson Falcão Acosta;Kátia Cristina Dário Ceriqueira de 

Oliveira;Cleomar Campos Silva. 

 

Área Temática nº 2 

Introdução: Conforme a sociedade foi evoluindo, foram surgindo leis, 

que pudessem assegurar aos deficientes certos direitos, como o decreto 

n.6571/08,que regulamentava o paragrafo único do Art.60 da LDB 

N.9.394/98, atendendo a Constituição Federal de 1988 no seu Art.208 

inciso III, sugerindo que, o  atendimento escolar de alunos com 

,necessidades educacionais especial, termo esse usado na época, fosse 

feito preferencialmente nas classes comuns da rede regular de ensino, 

tanto publico quanto privado. Esse decreto já foi revogado pelo Decreto 

7611/11, porém a revolução estava feita, e os alunos passaram a 

migrar das instituições especializadas, para as escolas publicas e 

privadas, realizando apenas os atendimentos multidisciplinares de 

saúde nas instituições. Com essa mudança, podemos perceber um 

significativo aumento do número de alunos com deficiência, na escola 

Professora Maria Tereza Rodrigues e com eles a preocupação em 

atendê-los. Através do Projeto Esporte Adaptado da rede municipal de 

ensino, começamos as aulas de Bocha Adaptada, em contra turno 

escolar, para os alunos mais comprometidos no pátio e na quadra da 

escola. No inicio muitos alunos ditos normais ficaram curiosos por saber 

do que se tratava, e com o tempo, passaram a entender e a vivenciar 

também a modalidade, nem que fosse por minutos na hora do 

intervalo. Objetivo: Relatar a introdução da Bocha Adaptada na escola 

Maria Tereza Rodrigues e os benefícios alcançados pelos alunos 

Metodologia: A pesquisa foi realizada na escola Municipal Professora 

Maria Tereza Rodrigues, onde atualmente são atendidos cerca de 
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oitenta e um alunos com deficiência, dos quais cinquenta e seis, fazem 

parte do projeto desde 2007, e oito alunos especificamente participam 

ou já participaram das aulas de Bocha Adaptada. Resultados: Em 

sucessivas conversas com familiares e ou responsáveis pelos alunos, 

elenca-se inúmeros fatores que constituem empecilho ao pleno 

desenvolvimento do aluno nos treinos. Dentre eles, a multiplicidade de 

atendimento, pois os alunos têm uma agenda cheia que preenche quase 

todos os dias da semana com fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, 

entre outros, o que acaba restringindo horário, ou tornando os treinos 

mais uma obrigação extenuante tanto para os alunos, quanto para os 

pais. Outro fator relevante é a dificuldade de transportes e locomoção, 

pois nem todos os alunos moram próximo da escola e necessitam de 

vale transporte para o trajeto. Mais, tais obstáculos, contudo, tornam-

se superáveis, pelos visíveis benéficos conquistados pelos alunos, como 

a correção da postura, a melhora da coordenação motora, da 

concentração, valorização da pessoa na comunidade escolar, a elevação 

da moral na participação e eventuais vitorias, em competições. Outro 

fator relevante, que chamou a atenção foi a satisfação da família e dos 

colegas de sala, que muitas vezes custam acreditar que os aluno 

deficientes, são capazes, subestimando-os. Alguns desses alunos já se 

destacaram em competições a nível municipal, estadual e até em outros 

países.Com esses resultados começarão  a ser chamados, para fazerem 

parte dos clubes Paralímpicos da cidade, dar entrevistas, conquistaram 

bolsa atleta estudantil do Ministério dos Esporte, devido a participações 

em competições, como as Paralímpiadas Escolares, realizada todo ano 

para alunos com deficiência, devidamente matriculados nas redes 

publicas e privadas de ensino.Conclusão:Por vivenciarmos as aulas de 

Bocha Adaptada, já á alguns anos, acreditamos que, é um momento de 

construção e fortalecimento, da modalidade na escola, pois contribuiu e 

muito na superarão das dificuldades que o aluno com deficiência 
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encontra no ambiente escolar e com o crescimento pessoal de cada 

aluno. 

Palavra-chave:Esporte Escolar- Bocha Adaptada- 
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Secretaria dos Direitos Humanos. Movimento Político das Pessoas com 
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PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO E DE RECUPERAÇÃO NO 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE 7 

Natany Nunes / FEF-UNICAMP 

Fernando Rosch de Faria /FEF- UNICAMP 
Ivaldo Brandão Vieira / ANDE-CPB 

Claudio Diehl Nogueira / ANDE 
José Irineu Gorla / FEF-UNICAMP 

natany.nunes@hotmail.com 
 

A evolução nos Esportes Paralímpicos requer a busca por estratégias 
que possibilitem a melhora do desempenho esportivo. O Futebol de 

Sete é uma modalidade paralímpica organizada no Brasil pela ANDE – 
Associação Nacional de Desporto para Deficientes. A modalidade é 

praticada por atletas com Paralisia Cerebral, além de indivíduos que 
tenham: sequelas de traumatismos crânio-encefálicos ou de acidentes 

vasculares cerebrais (CRUZ, 2012) e comprometimentos no controle 

motor de natureza cerebral, causando uma permanente e verificável 
limitação, podendo apresentar hipertonia, ataxia e atetose (CPISRA, 

2013). As ferramentas para a avaliação de atletas como a percepção 
subjetiva de esforço (PSE) e percepção subjetiva de recuperação (PSR) 

tornam-se essenciais para o processo de treinamento das equipes. O 
estudo objetivou analisar a PSE e a PSR de duas equipes de futebol de 

sete no qual foram analisados dois jogos de ambas as equipes: A e B, 
através da escala CR10 de Borg (1982) modificada por Foster et al. 

(2001), e pela escala de Kentaa (1998),  durante o 15º Campeonato 
Brasileiro de Futebol de Sete. Para a tabulação de dados foi utilizado o 

software Microsoft Excel® 2010. Infere-se a partir dos resultados que 
os dados resultaram em 46 respostas de PSR e PSE. As duas equipes 

apresentam maiores valores da PSR em relação ao segundo jogo. No 
segundo jogo da equipe (A) a PSR  ficou por volta de 15 e o PSE foi 

maior que no primeiro jogo.  No segundo Jogo da equipe (B) os valores 

foram menores em relação ao esforço realizado. Conclui-se que, apesar 
do baixo número de jogos analisados, a equipe (B) demostrou por suas 

respostas maiores PSR do que a equipe (A), ou seja, a equipe (B) 
demostrou que os jogos tiveram uma carga de esforço maior e suas 

respostas ligadas ao PSR são maiores do que a equipe (A), ou seja, o 
estado de recuperação foi melhor. Sendo assim, provavelmente, a 

mesma encontrava-se com melhores níveis de condicionamento físico 
do que a equipe (A). Este estudo sugere que novas pesquisas em 

relação ao PSR e PSE no futebol de sete sejam desenvolvidas, pois há 
necessidade de mais informações para que os técnicos tenham 

subsídios para planejar seus treinamentos. 
 

ANDE. Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Disponível 
em: http://www.ande.org.br/futebol-de-sete-pc/. Acesso: 09/09/2014. 
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CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE DE BOCHA EM RELAÇÃO AO 

TEMPO A PARTIR DAS SÚMULAS DOS CAMPEONATOS BRASILEIROS 

DE 2013 E 2014 

 
Darlan França Ciesielski Junior;  

email: darlan_jr@hotmail.com;  
Adfp; Brasil. 

Luiz Carlos de Araújo 
Janaína Pessato Jerônimo 

Glênio Fernandes Leite 
Área Temática: Tecnologias e adaptações na prática de esporte para 

pessoas com deficiência. 
 

Introdução: O presente trabalho pretende caracterizar a modalidade de 
bocha em relação ao tempo da partida nas categorias individuais dos 

principais eventos nacionais. Ao se conhecer o tempo de uma partida de 

bocha é possível introduzir exercícios que levem em consideração este 
dado no momento pré-competitivo a fim de que o atleta inicie a fase 

seguinte com um volume de treino o mais próximo possível da 
realidade competitiva. Atualmente observamos um alto índice técnico 

dos atletas brasileiros e o que pode fazer a diferença entre o ouro e a 
prata são os conhecimentos gerados pelo pensamento científico acerca 

da modalidade. Objetivos: Analisar os jogos dos campeonatos 
brasileiros de 2013 e 2014 nas categorias Individual para obter 

conhecimentos quanto as características dos jogos em relação ao tempo 
de jogo. Metodologia: Utilizou-se as súmulas dos eventos nacionais de 

2013 e 2014 nas categorias Individuais compilando os dados em uma 
planilha no aplicativo StatViz para iPad 2 plataforma iOS. Foram 

estudados 72 jogos na categoria BC4, 73 jogos na categoria BC1, 79 na 
categoria BC2 e 75 jogos na categoria BC3 no biênio. Os critérios de 

exclusão da amostra eram as partidas que continham Wx0 totalizando 7 

jogos. Resultados: Baseado nos dados coletados na categoria BC1 a 
média de tempo de jogo em 2013 foi de 54,6min +/- 13,7min, tendo 

um máximo de 85min e um mínimo de 30min de partida. Em 2014 a 
média desceu para 52,0min +/- 12,7min e os valores de máximo e 

mínimo de 80 e 28min respectivamente. Entretanto ao analisarmos o 
gráfico de Box-Plot das duas edições dos jogos percebemos uma 

dispersão interquatílica e uma mediana menor em 2014 com os dados 
distribuídos mais uniformemente. Na categoria BC2 a média de tempo 

de jogo em 2013 foi de 48,6min +/- 10,6min, tendo um máximo de 
67min e um mínimo de 18min de partida. Em 2014 a média subiu para 

52,2min +/- 15,3min e os valores de máximo e mínimo de 85 e 30min 
respectivamente. Entretanto ao analisarmos o gráfico de Box-Plot das 

duas edições dos jogos percebemos uma dispersão interquatílica maior 
em 2014 e uma mediana igual em relação a 2013, contudo em 2014 

houve uma assimetria positiva e uma dispersão interquatílica maior que 
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em 2013. Na categoria BC3 a média de tempo de jogo em 2013 foi de 
73,2min +/- 14,4min, tendo um máximo de 100min e um mínimo de 

50min de partida. Em 2014 a média subiu para 75,9min +/- 13,2min e 
os valores de máximo e mínimo de 105 e 47min respectivamente. 

Entretanto ao analisarmos o gráfico de Box-Plot das duas edições dos 
jogos percebemos uma dispersão interquatílica menor e uma mediana 

maior em 2014 tendo este ano jogos mais próximos da mediana que 
em 2013. Na categoria BC4 a média de tempo de jogo em 2013 foi de 

48,6min +/- 11,3min, tendo um máximo de 66min e um mínimo de 

17min de partida. Em 2014 a média subiu para 51,6min +/- 8,6min e 
os valores de máximo e mínimo de 75 e 36min respectivamente. 

Entretanto ao analisarmos o gráfico de Box-Plot das duas edições dos 
jogos percebemos uma dispersão interquatílica menor e uma mediana 

maior em 2014. Conclusão: Tendo em vista que as médias de tempo de 
jogo situarem-se entre 48,6min nas categorias BC2 e BC4 e de 75,9min 

na categoria BC3 podemos concluir que o esforço físico predominante 
em todas as categorias encontra-se na zona predominantemente 

aeróbica. Uma alta correlação é encontrada entre os eventos estudados 
de ordem de r=0,971 e que nos mostra que mesmo com a diminuição 

do tempo nas categorias BC2 e BC4 não houveram diferenças 
significativas entre um ano e outro p>0,02 em relação ao tempo total 

de jogo.  
Palavras Chaves: Treinamento Paradesportivo; Bocha Paralímpica; 

Caracterização da modalidade 
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ANALISE DO PEDESTAL DA CALHA NO MOVIMENTO VERTICAL COM 

O MAIOR E MENOR ALCANCE DE ALTURA. 
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ÁREAS TEMÁTICAS: Tecnologia e adaptações na prática de esporte para 

pessoas com deficiência. 
 

 
Resumo 

 
Introdução: A bocha com suas características especificas pode ser 

jogado como um esporte de recreação até ao mais alto nível de 
competição. É um dos esportes que mais cresce no Brasil e representa 

um desafio para aquelas pessoas que possuem grandes limitações 
motoras. No Brasil cresce o investimento na pesquisa e 

desenvolvimento novas tecnologias. A calha é um desses materiais que 

vem sendo pesquisado para melhorar sua qualidade e elevar o nível de 
rendimento do atleta. Objetivo: O objetivo do estudo foi analisar o 

pedestal da calha no movimento vertical com a maior e menor alcance 
de altura com a base da calha. Metodologia: Para coletar as 

informações do pedestal foi realizado o teste em três marcas de bolas 
(tutti per tutti, handlife e boccas) cada bola foi lançada 6 vezes no 

suporte de fixação da bola. Cada lançamento era marcado em uma 
ficha a distancia percorrida da bola na quadra. Os testes foram feitos 

em 4 calhas: calha A – forro de acrílico com lateral madeira, calha B - 
lateral de acrílico e forro acrílico, calha C – toda feita de madeira, calha 

D – calha toda de madeira, todas as calhas possuem ângulos de 
curvatura diferentes. Foi comparado a distancia percorrida da bola entre 

as duas alturas e tirado a diferença. Resultados: A calha A obteve 
melhor desempenho na altura mais elevado do pedestal em relação ao 

lançamento no menor alcance à diferença foi bola boccas: 75 cm, a bola 

handlife: 80 cm e as bolas tutti per tutti: 30 cm. A calha A foi a que 
demonstrou a maior altercação entre as duas alturas na calha. Na calha 

B com altura mais elevada do pedestal as bolas boccas obtiveram 55 
cm já as bolas handlife e tutti per tutti ficaram com o valor de 22 cm e 

25 cm respectivamente, com a calha na altura mais baixa do pedestal. 
A calha C todos os resultados indicaram que o pedestal com altura mais 

baixa obteve uma maior distancia percorrida das bolas em relação a 
elevação ao Maximo da calha, as bolas boccas foi de 24 cm a tutti per 
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tutti de 25 cm e a bolas da handlife foi de 31 cm. A calha D as bolas 
boccas obteve uma mesma distancia com ambas as diferenças de 

altura, a bola tutti per tutti a distancia foi de 14 cm e a handlife ficou 
com 25 cm com a altura mais elevada do pedestal. Conclusão: Podemos 

concluir que apenas a calha A e a calha B com as bolas boccas 
apresentou diferença significativa com a distancia com o pedestal na 

altura mais elevado. As outras calhas não indicaram uma diferença que 
seria importante no uso da elevação da calha, sendo que algumas 

calhas e modelos de bola com o pedestal mais baixo as bolas 

percorriam distancias superiores em relação ao pedestal com altura 
máxima. Sendo assim não é conveniente que o desenvolvimento do 

pedestal seja regulável, o uso deste recurso de elevação não melhora 
na distancia da bola percorrida na quadra. 

 
 

Palavra Chave: Bocha Paralímpica, Calha, Biomecânica  
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PROPOSTA DE INTRODUÇÃO DO ENSINO DA CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL DO ESPORTE PARALÍMPICO PARA O GRADUANDO EM 

FISIOTERAPIA. 

Alves, N.P.F.; Alves, A.C.L. 

Introdução: O desenvolvimento do esporte para pessoas com 

deficiências físicas tem sua origem com a reabilitação dos veteranos da 

II Guerra Mundial. No Brasil se iniciou em 1957,  em clubes 

especializados em esportes para pessoas com limitações físicas 

(GABBAI et al., 2000). Para Goodwin et al. (2009) in Marques et al. 

(2012), O esporte adaptado pode ser um componente facilitador para 

inclusão social, pois possibilita ao atleta fazer parte de um grupo com 

pessoas nas mesmas condições e ter seus feitos valorizados por 

critérios esportivos e não apenas pela superação da deficiência. Sendo 

assim a ligação do esporte adaptado e a reabilitação é histórica e, além 

disso, pode auxiliar na superação do quadro de deficiência  fazendo 

desse individuo um atleta. Objetivo: Esta pesquisa tem por objetivo 

propor o ensino da classificação funcional do esporte paralímpico para o 

graduando de Fisioterapia. Sobre Classificação Funcional no Esporte 

Paralímpico,  A equipe de classificação funcional deve ser composta de 

três profissionais da área da saúde: médico, fisioterapeuta e professor 

de Educação Física. Assim a classificação acontece respectivamente por 

cada uma das categorias : classificação médica, funcional e técnica. 

Para cada modalidade esportiva, há um sistema próprio de classificação 

funcional determinado pelas exigências da modalidade em relação as 

habilidades funcionais e as áreas chave que afetam o desempenho para 

a performance do esporte escolhido. Na maioria delas, esse sistema 

evoluiu muito nos últimos anos, deixando a perspectiva médica para a 

adoção da funcional (Cardoso et al, 2014). Relacionando a fisioterapia 

Brianeze et al (2009) afirma que a fisioterapia funcional é a terapia com 

ênfase na pratica da atividades funcionais, priorizando o aprendizado de 

habilidades motoras que sejam necessárias ao ambiente do paciente. E 

ainda Sampaio et al. (2005), defende que a adoção do modelo de 

funcionalidade e incapacidade humana possibilita ao fisioterapeuta, em 

sua avaliação, considerar um perfil funcional específico para cada 

individuo. Isso nada mais é o que a classificação funcional do esporte 

paralímpico faz, porém num enfoque de funcionalidade sendo pensada 

para a prática das modalidades paradesportivas. Portanto, sugere-se 

que  o ensino da classificação funcional do esporte paralímpico seja 

proporcionado para os futuros profissionais que terão também como 

missão reabilitar esse indivíduo, podendo evitar situações como nos 
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relatam Gabbai et al (2000): Não são raras vezes, particularmente para 

aqueles pacientes crônicos, em que não se melhora na deficiência 

motora, escutamos a famosa frase: “ Não há mais nada para se fazer”, 

sendo assim “ O senhor será desligado da sua terapia”. Ao invés do 

desligamento do paciente, o que mudaria seria o objetivo do 

tratamento, ou seja, o tratamento evoluiria da reabilitação do paciente 

para a  manutenção de condição física para um atleta com deficiência 

física, seja o esporte praticado como forma de qualidade de vida ou 

ainda em nível de alto rendimento.Considerações Finais: Nossa 

proposta mostra que a avaliação clínica e a avaliação funcional no 

esporte adaptado são similares, divergindo apenas nos objetivos, que 

são diferentes. Daí a relevância da proposta de durante a graduação do 

fisioterapeuta, o conhecimento da funcionalidade motora corporal, 

possa ser também proporcionada pelo enfoque esportivo paralímpico. 

Isso faria com que o profissional vislumbrasse além da clínica e da 

reabilitação para AVDs, a manutenção do quadro físico adquirido na 

reabilitação, mas agora em  atletas. Oportunizar ainda, a massificação 

do encaminhamento de pessoas com deficiência para a pratica de 

esporte adaptados. A reabilitação e esporte juntos desenvolveriam o 

individuo em vários aspectos: físico, social, psíquico, emocional, 

financeiro, entre outros.  

Palavras Chave: classificação funcional, esporte, fisioterapia 
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Introdução: Nos dias atuais pode-se observar uma evolução do 

equipamento utilizado para que os atletas possam alcançar melhores 
resultados na competição, e a Bocha não é uma exceção. No entanto, 

para alcançar a excelência no esporte alguns atletas e assistentes estão 
manipulando as bolas de Bocha, ou seja, a sua rigidez / 

deformabilidade, de modo a deturpar a essência do jogo, aproveitando 
o fato de que não há regulamentação sobre o conteúdo das bolas. 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar as bolas de Bocha com 
o teste de rigidez, considerado um método simples, mas rigoroso para 

regular as características das bolas usadas, contribuindo para um jogo 
mais competitivo, bem como agradável de se ver. Metodologia: A 

amostra foi composta por 208 bolas de bocha de diferentes marcas 

disponíveis no mercado, sendo 39 bolas novas e o restante bolas 
usadas pelos atletas. Foi desenvolvido um teste de rigidez que 

verificava a deformabilidade da bola, e em seguida é verificado se a 
bola está aprovada ou reprovada. Resultados: Obtivemos no teste de 

rigidez 73,58 mm ± 6,52 mm. Como também verificamos que 51% das 
bolas reprovadas no teste, eram da cor azul. Conclusões: Acreditamos 

que este novo teste de rigidez satisfaz as necessidades de avaliar as 
bolas de Bocha, tendo em conta as suas propriedades mecânicas, 

tornando mais fácil para testar e aplicar, portanto, mais confiável. 
 

Palavras – Chave: Bolas de Bocha, Regulamentação, Teste de Rigidez 
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO DE JOGADORES DE FUTEBOL DE 7 P.C. 

DA EQUIPE DE UBERLÂNDIA  

 

José Eduardo Arruda Neto, 
 Márcio Peres de Souza, 

 Cleudmar Amaral de Araújo, 
 Glênio Fernandes Leite, 

 Deny Freitas. 

 
LPM-UFU, NH/RESP, Uberlândia, MG, Brasil 

ÁREAS TEMÁTICAS: Atividade física e saúde para pessoas com 
deficiência. 

 
 

RESUMO 
 

Introdução: A propriocepção é uma importante habilidade para 
esportistas, o equilíbrio pode ser definido como a manutenção do centro 

de gravidade do corpo em sua base de apoio. O equilíbrio é envolvido 
em praticamente todas as formas de movimento e depende da 

informação mecânica dos receptores musculares e articulares para 
manutenção do centro de gravidade. A paralisia cerebral (PC) pode ser 

definida como uma doença não progressiva que afeta o 

desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC) imaturo. A paralisia 
cerebral espástica é caracterizada pela falta de coordenação motora, 

predominantemente de membros inferiores, que comprometendo 
atividades funcionais. O futebol é uma das modalidades paraolímpicas 

para indivíduos com PC. Para manter o equilíbrio necessário na 
execução da prática do futebol, evitando quedas e desequilíbrios, 

treinar a propriocepção se torna essencial para esses indivíduos. 
Objetivos: O objetivo do estudo é avaliar o equilíbrio dos jogadores de 

futebol de 7 PC da equipe de Uberlândia. Metodologia: Foi utilizado o 
teste Balance Error Scoring System (BESS) para avaliar o equilíbrio dos 

jogadores de futebol de 7 PC da cidade de Uberlândia-MG. Realizaram o 
teste 7 jogadores. Esse teste fundamenta-se em três tipos de apoio 

(duplo “pés paralelos”, simples e tandem “um pé na frente do outro”). 
O teste é realizado duas vezes; uma delas sobre uma superfície firme e 

outra em um pedaço de espuma. Os indivíduos são solicitados a ficar 

em silêncio e o mais imóvel possível na posição de apoio, colocando as 
mãos sobre as cristas ilíacas e com os olhos fechados. Durante o apoio 

em uma só perna “simples”, os indivíduos são solicitados a manter o 
membro contralateral em 20 a 30° de flexão de quadril e 40 a 50° de 

flexão de joelho, os testes de apoio em um só membro são realizados 
com os pé dominante e não dominante e  esse mesmo pé é colocado na 

posição de trás do apoio em tandem. Para análise dos dados, utilizou–
se teste t para amostra pareada. Resultados: Ao avaliar o equilíbrio dos 
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7 indivíduos, em superfície dura, solo, observou-se diferença 
significante entre a posição simples com o Pé dominante em relação ao 

duplo (p=0,002) e dominante x tandem (p=0,002). Também houve 
diferença significante entre não dominante em relação ao duplo 

(p=0,04) e tandem (p=0,02). Não foi encontrada diferença significativa 
entre as posições dominante x não dominante (p=0,13) e duplo x 

tandem (p=0,43). Em superfície de espuma houve diferença para todas 
os testes, pé simples dominante x não dominante (p=0,027), 

dominante x duplo (p=0,000044), dominante x tandem (p=0,013), pé 

simples não dominante x duplo (p=0,00018), no dominante x tandem 
(p=0,0036) e duplo x tandem(p=0,27). Não foi encontrada diferença 

significativa entre as superfícies dura e espuma. Conclusões: observou-
se uma diferença no equilíbrio na posição simples tanto no pé 

dominante quanto no não dominante nos dois pisos porem não houve 
diferença no mesmo tipo de apoio em solos diferentes. Diante do 

desequilíbrio entre os apoios é importante para a pratica do futebol 
fazer trabalho proprioceptivo. Buscaremos melhorar o equilíbrio dos 

atletas para que possam melhorar na pratica esportiva e até mesmo em 
suas atividades diárias. 

 
Palavras Chaves: Futebol de 7 PC, Propriocepção,  Equilíbrio. 
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COMPORTAMENTO DA CURVA DE LACTATO SANGUÍNEO EM 

JOGADORES DE FUTEBOL DE 7 PARALÍMPICO. 

Priscila Samora Godoy FEF/UNICAMP; 

Mariane Borges FEF/UNICAMP;  
Natany Nunes FEF/UNICAMP; 

Paulo Alberto da Veiga Cabral- ANDE; 
José Irineu Gorla FEF/UNICAMP. 

3 - Tecnologia e adaptações na prática de esporte para pessoas com 

deficiência 
Introdução: O futebol de 7 paralímpico é praticado por pessoas com 

paralisia cerebral e o Brasil é destaque nesta modalidade, sendo 
atualmente a quarta potência mundial. Melhores resultados de 

desempenho são obtidos com planejamento e monitoramento do 
treinamento mais eficaz. Para isso, a avaliação física se apresenta como 

instrumento essencial na busca da melhora do rendimento esportivo. O 
futebol de 7 tem como uma de suas características, a realização de 

sprints repetidos durante uma partida, fazendo com que a potência e 
velocidade sejam capacidades determinantes nesta modalidade. 

Durante a realização de tais capacidades, a via anaeróbia é acionada e 
esta possui como produto final o lactato, que é um indicador indireto de 

acidose muscular e é liberado na corrente sanguínea para realização da 
remoção pelo organismo.  Objetivo: O presente estudo teve por 

objetivo analisar a cinética da curva de lactato sanguíneo em jogadores 

de futebol 7 paralímpico. Metodologia: Participaram deste estudo 14 
atletas da Seleção Brasileira de futebol 7 paralímpico, os quais 

participaram da etapa de treinamento realizada no mês de Novembro 
de 2014. O instrumento utilizado foi o Running Anaerobic Sprint Test 

(RAST) no qual os atletas realizam 6 sprints máximos em um percurso 
de 35 metros, sendo que entre estes há um período de pausa passiva 

de 10 segundos. Para mensuração de lactato, foram coletadas amostras 
de sangue do lóbulo da orelha com auxílio de capilares em diversos 

momentos: em repouso e logo após a realização total do RAST test. Em 
seguida coletou-se em 3 min, 5 min, 7 min, 9 min após a realização do 

RAST, e assim sucessivamente até que houvesse uma queda nos 
valores de lactato sanguíneo. Resultados: Através da análise da curva 

de lactato sanguíneo, pôde-se verificar que houve um aumento da 
concentração de lactato após a realização do RAST, sendo que, 35,71% 

dos atletas tiveram o pico no nível da concentração de lactato logo após 

a realização do teste (7,9±2,45mmol/L); 35,71% após 3 min 
(7,86±2,04mmol/L); 21,43% após 5 min (8,5±3,36mmol/L) e 7,15% 

após 7 min da realização do teste(18,04mmol/L). Pôde-se verificar 
ainda que houve alta velocidade na remoção de lactato, sendo que 

78,57% dos atletas apresentaram queda nos valores da concentração 
de lactato sanguíneo entre 3 e 5 min após ter realizado o teste. 

Discussão:  A cinética do lactato sanguíneo pós-esforço possui duas 
fases distintas, sendo estas uma resposta rápida ascendente, resultante 
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da liberação do lactato e em seguida um lento declínio, caracterizando a 
remoção desse metabólito (BRET et al., 2003; THOMAS et al., 2004). A 

remoção de lactato pós-exercício se faz importante para diminuir o 
tempo de recuperação e favorecer a melhora do desempenho geral do 

atleta (Ribeiro et al., 2002). Ramos et al.(2008) apontam que o tempo 
médio para remoção de lactato é de 8 minutos, contudo, autores como 

Cielski et al. (2002) encontraram resultados semelhantes aos deste 
estudos, os quais apontam que o pico da concentração de lactato 

sanguíneo se dá entre os 3 e 4 minutos. Conclusão: A partir dos dados 

encontrados neste estudo, conclui-se que a cinética da curva de lactato 
sanguíneo de jogadores de futebol 7 paralímpico se dá de forma que o 

pico de concentração de lactato está entre os momentos logo após a 
realização do teste e os 3 min pós-esforço; e a remoção desse 

metabólito se apresenta de forma rápida, sendo muito eficaz entre os 3 
e 5 min pós-esforço. Por fim, ressalta-se que os atletas participantes 

desta amostra se apresentam bem preparados fisicamente, fato este 
constatado pela boa eficácia do mecanismo de remoção de lactato. 
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RESUMO 

  
INTRODUÇÃO:A competição em esportes paralimpicos é baseada 

essencialmente em sistemas de classificação funcional que tem a 
finalidade de definir se o atleta é elegível ou não para o esporte e em 

que classe dentro de cada modalidade o atleta deve competir. Este 

procedimento tenta minimizar o impacto da incapacidade no resultado 
da competição e desta forma possibilitar efetivamente que os 

vencedores serão aqueles que têm a melhor combinação 
antropométrica, fisiológica, psicológica e que essas características 

poderão ser aprimoradas por meio do treinamento e ajudas técnicas 
legais. Uma classificação funcional baseada em evidências significa que 

as decisões em relação à elegibilidade dos atletas e sua divisão em 
classes nos diferentes em esportes paralimpicos serão baseadas em 

evidências científicas comprovadas. As competições de futebol de sete e 
bocha paralimpica permitem a participação de desportistas com 

hipertonia, atetose e ataxia dentre outros acometimentos que devem 
expressar um critério mínimo de elegibilidade. A classificação funcional 

destes esportes utiliza testes para identificação destas alterações. Um 
teste validado e de alta reprodutibilidade é de fundamental importância 

para a melhora da qualidade nos procedimentos de classificação 

funcional baseada em evidências. OBJETIVO buscar baseado na 
literatura evidências cientifica confiáveis do sinal de Babisnki para 

indicar lesões do neurônio motor superior. Metodologia – Para o 
trabalho foi realizada uma busca de artigos científicos no período de 

1970 a 2014 nos sites Library MEDLINE, Science Direct, Cochrane 
Library, Science Citation Index, SCOPUS, CINAHL  com as seguintes 

palavras chaves: Babinski, sinal de Babinski , resposta plantar 
extensora em inglês. Resultados – A revisão da literatura ciêntifica 

evidência que o Sinal de Babisnki apresenta uma sensibilidade de 90% 
descrita por  Gijn (1978). Na pesquisa realizada por Singerman (2008) 

o reflexo obteve alta consistência inter-observadores com valores de 
Kappa. de 0.5491. e baixa consistência intra avaliadores de 0.3489. Em 

outro trabalho o sinal mostrou baixa sensibilidade 50.8%, 95%CI 41.5–
60.1) e alta especificidade (99%, 95%CI 97.7–100). Um valor de razão 

de verossimilhança para teste positivo de 51.8 (95%CI 16.6–161.2) 
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razão de verossimilhança para teste negativo de 0.5 (0.41–0.60). 
Variabilidade inter-observadores com valores de Kappa de 0.73 (95%CI 

0.598–0.858) e intra-avaliadores com valores de Kappa foi de 0.571 
(95%CI 0.270–0.873) and 0.467 (95%, CI 0.019–0.914) 

respectivamente para cada examinador (Jaramillo,2014). Não foram 
encontrados artigos relacionados a validade para o uso do sinal de 

babinski na classificação funcional em esportes paralímpicos. 
Conclusão – A literatura científica apresenta questionamentos na 

validade e confiabilidade do Sinal de Babinski com a finalidade de 

indicar lesões do neurônio motor superior devido aspectos 
metodológicos das pesquisas, numero de participantes nos estudos, 

atividade motora no membro, experiência do avaliador, procedimentos 
do teste, região do estimulo, natureza, grau, rigidez do instrumento 

utilizado, grau de pressão e sensibilidade da região testada. Na pratica 
clinica o teste associado a outros testes tem sua acurácia aumentada. 

Futuros trabalhos da classificação funcional da bocha paralimpica e 
futebol de sete devem direcionar suas pesquisas no sentido de 

desenvolver sistemas e testes baseados em evidência científica com a 
finalidade aumentar confiabilidade dos procedimentos com intuito de 

contribuir para uma significativa evolução dos sistemas de classificação 
funcional nos esportes paralimpicos.  

Palavras chave: Sinal de babisnki, validade, classificação funcional. 
bocha paralímpica, futebol de sete. 
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O IMPACTO DOS PROJETOS DE ESPORTE ADAPTADOS NAS REDES 

PUBLICAS DE ENSINO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS 

 

Jucilene Sena Brites. 
Reginaldo Tadeu Fundador. 

 
Introdução:Na perspectiva de educação para todos, o projeto nas redes 

publicas de ensino tem como premissa proporcionar e  promover as 

crianças e jovens com deficiência, seja ela física, intectual, visual, 
auditiva ou múltiplas,  á pratica esportiva. 

Objetivo: Através desta ação buscamos perceber a importância da 
realização dos projetos nas escolas e o impacto desse processo em 

esportes educacionais, como meio de inclusão, interação social, 
estimulação e desenvolvimento humano, nesse período da idade escolar 

inicia. Para á pratica do Esporte Adaptado, incluirá a participação de 
alunos de ambos gêneros á partir de “6 (seis) anos completos”,onde 

desenvolver-se-ão práticas de iniciação e treinamento desportivos 
adaptado, oportunizando o atendimento com maior número de alunos 

com deficiência, nas diferentes Unidades Escolares. 
Deste modo, parte do pressuposto a priorização da realidade 

sociocultural, com o intuito de aumentar a perspectiva de qualidade de 
vida, através do incentivo das atividades de inclusão e exercício pleno 

da cidadania. Salientando ainda que, os profissionais aptos a ministrar 

aulas a estas crianças estarão sendo selecionados por está divisão.   
Metodologia: os alunos do projeto são atendidos no  contra turno 

escolar, passando por um processo de anamnese junto aos seus 
familiares. A partir dessa avaliação serão direcionados para as 

atividades esportivas. 
Resultado: Sendo assim a indicação de forma lúdica nas diferentes 

modalidades esportivas, permite a interação com meio social e a novos 
contextos de inserção, que, por vezes, eram limitados pela falta de 

informação pelo preconceito pessoal ou pelas outras pessoas. 
Conclusão: Portanto este trabalho visa procurar, mostrar-se que o 

projeto de Esporte Adaptado, e um grande caminho a ser percorrido por 
esses alunos, consequentemente aumentando assim seu campo de 

ação, tanto para o esporte como para o convívio social. 
 

Palavras: Deficiência – Educação - Esporte Adaptado. 
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AVALIAÇÃO MOTORA EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN DE 9 

A 11 ANOS 
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André Soares Trindade (orientador) 
 

 

RESUMO 
 

O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o 
desenvolvimento motor em crianças com a Síndrome de Down (SD), 
com faixa etária de 9 a 11 anos e verificar quais as tarefas em que cada 

participante obteria o menor e o maior atraso motor, uma vez que os 
estudos relacionando esta faixa etária e motricidade são escassos. 

Participaram dos testes 7 crianças diagnosticadas com a SD, que não 
possuíam nenhuma outra patologia associada. O teste aplicado foi a 

Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) que utiliza vários conjuntos de 

tarefas que culminam em uma pontuação que posteriormente classifica 
os seus participantes em relação ao desenvolvimento motor. Os 

resultados mostraram um desenvolvimento motor geral muito inferior 
ao esperado para todos os participantes. Como a análise dos dados foi 

realizada com pessoas com necessidades especiais, não foi feita uma 
média dos resultados a fim de respeitar suas individualidades. Verificou-

se um esperado atraso motor em todos os indivíduos e em todas as 
atividades avaliadas, o que incide diretamente na Idade Motora Geral 

(IMG) e Idade Motora (IM) de cada atividade. No entanto, foi verificado 
que o desenvolvimento motor fino foi o aspecto menor prejudicado em 

praticamente todos os casos. Ao contrário da organização temporal, 
esquema corporal e equilíbrio que foram considerados muito aquém do 

esperado em todas as crianças. Conclui-se que os níveis de atraso 
motor nos indivíduos que possuem a síndrome de down, embora 

constantemente presentes, variam conforme a tarefa solicitada e de 

acordo com as individualidades do sujeito. Infere-se que os programas 
de intervenção podem auxiliar no desenvolvimento deste público, 

contribuindo para uma diminuição desse atraso, independentemente da 
faixa etária.     

 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento Motor, Síndrome de Down, Avaliação 

Motora. 
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Área temática 5: Deficiência e Organização de Eventos Esportivos. 
 

Introdução: Os Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina 
(PARAJASC) é organizado pela Fundação Catarinense de Esporte 

(FESPORTE) e tem como objetivo principal a busca da inclusão das 
pessoas com deficiência, através do desporto ao articular, coordenar e 

realizar os jogos anualmente em parceria com os municípios do estado 
desde 2005. Dentre as inúmeras modalidades disputadas no PARAJASC, 

a bocha paralímpica se destaca por ser considerada desafiadora e que 
visa oportunizar a prática esportiva de pessoas com paralisia cerebral e 

com comprometimento motor acentuado, promovendo um aumento do 
número de praticantes no estado e no país. Objetivo: Relatar o 

panorama da modalidade no PARAJASC no que tange ao número de 
municípios e atletas participantes desde 2010. Metodologia: O presente 

estudo utilizou-se de boletins disponíveis no sítio eletrônico da 

Fundação organizadora do evento para coletar os dados necessários 
para a elaboração desse manuscrito. Os documentos foram analisados e 

deles pode-se retirar o número de municípios participantes do 
PARAJASC, bem como o número de municípios que contemplaram 

atletas praticantes da bocha paralímpica e o número total e por classe 
de atletas inscritos desde 2010, sendo registrados, tabulados e 

analisados no software Excel 2007. Resultados: Em 2010, 14 municípios 
tinham atletas na bocha, totalizando 40 participantes, sendo 11 na 

classe BC1, 18 na BC2, 11 na classe BC3 e nenhum BC4. Em 2011, 11 
municípios contemplaram atletas de bocha, totalizando 35 

participantes, com 07 atletas BC1, 14 BC2, 12 BC3 e 2 BC4. Nessa 
edição foi a única em 10 anos a ter disputa de pares e equipes, com 04 

municípios nos pares e 3 nas equipes. Já em 2012, 46 atletas de 14 
municípios participaram dos jogos, divididos em 08 atletas BC1, 17 nas 

classes BC2 e BC3 e 04 na BC4. No ano seguinte, foi onde mais 

municípios comtemplaram atletas inscritos na bocha, sendo 20 
municípios participantes, e os atletas foram 05 na classe BC1, 18 na 

BC2, 15 na BC3 e 04 na classe BC4. Já a última edição no ano de 2014, 
manteve-se o número de municípios do ano anterior, porém ampliou-se 

o de atletas, sendo o maior número de atletas inscritos na modalidade 
da bocha paralímpica, com a participação de 52 atletas, divididos em 07 
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na classe BC1, 20 atletas na BC2, 21 na classe BC3 e 04 BC4. 
Conclusão: Nos últimos 05 anos observou-se que o número de 

municípios com atletas inscritos variou entre 11 em 2011 e 20 em 2013 
e 2014, bem como o número de atletas participantes oscilou entre 35 

em 2011 e 52 em 2014, revelando um quadro de crescimento dentre os 
municípios do estado de Santa Catarina, bem como a ampliação de 

atletas praticantes evidenciando o aumento da excelência e das 
disputas técnicas e táticas que a competição exige, contribuindo de 

forma significativa na formação e no desenvolvimento dos atletas do 

estado no cenário nacional. 
Referência: 

RIBEIRO, S. M.; ARAUJO, P. F. A formação acadêmica refletindo na 
expansão do desporto adaptado: Uma abordagem brasileira. Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte. v. 25; n.3; p. 57-69. 2004. 
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A PERCEPÇÃO DOS TÉCNICOS SOBRE OS PROCEDIMENTOS NA 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS ATLETAS 

 

Karla Costa de Liz 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Classificação funcional nos esportes para pessoas 

com paralisia cerebral. 

 

RESUMO 

 

Introdução O seguinte trabalho apresenta resultados de uma pesquisa 

de campo que tem o intuito a percepção dos técnicos sobre os 

Procedimentos na Classificação Funcional dos Atletas, tendo em vista 

que esta atividade é a maneira de minimizar o impacto da deficiência no 

resultado da competição e assim avaliar todos e dar aos atletas um 

ponto inicial na sua classe funcional assegurando um agrupamento 

funcional mais justo possível. Por isso, o sistema classifica a função 

neurológica de um atleta de acordo com o esporte que participa de uma 

forma que o permita competir com outros atletas com níveis 

semelhantes de comprometimento neurológico. Por tanto o Objetivo 

deste artigo é Compreender a percepção dos técnicos que possuem 

sobre os Procedimentos na Classificação Funcional dos Atletas. A 

metodologia a ser utilizada inicialmente neste projeto de intervenção é 

verificação do conhecimento destes profissionais sobre os 

procedimentos da classificação funcional realizada através de um 

questionário de perguntas abertas e fechadas com os técnicos do 

futebol de 7 de Clubes e Associações que participaram do Campeonato 

Brasileiro de Futebol de 7 de 2014. O qual discutiu as vantagens da 

identificação dos atributos de uma população grande a partir de um 

grupo pequeno de indivíduos. (Babbie, 1990; Fowler, 2002 em Creswell, 

2010). Resultado na analise do que os técnicos colocaram a respeito 

sobre os procedimentos básicos da classificação funcional percebemos 

que os mesmo não estão cientes com relação aos procedimentos a 

serem tomados com seus atletas perante uma banca de classificação 

funcional. Conclusão, Percebemos que os procedimentos básicos da 

classificação funcional não estão sendo avaliados. A relevância em 
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conta estes procedimentos está em que ele possibilitará integrar-se ao 

um novo grupo. Por isso a responsabilidade do técnico de explicar todos 

os procedimentos assim não expondo seu atleta há possíveis 

inelegibilidades, advertências ou até mesmo expulsões. Durante todo o 

processo há o registro através do Diário de Campo, Plano de Trabalho, 

Planejamento de Atividades e Relatório Avaliativo (VIANNA, 2003). 

Referências: CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: Métodos 

Qualitativos e Quatitativos e mistos, Porto Alegre, Editora SAGE, 2010.  

Manual de Classificação Funcional - Extraído e adaptado de CPISRA 

SPORT MANUAL 10th Edition 2009. Palavras chaves: Técnicos, 

Procedimentos, Classificação Funcional.  
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BOCHA ADAPTADA: A RELAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO TEMPO E A 

COLOCAÇÃO GERAL NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2014 

 

 
Raquel Daffre de Arroxellas–Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Elizabeth Albano–Universidade do Vale do Itajaí 
 

 

Introdução: A bocha adaptada é um esporte que requer, dentre outros 
aspectos, grande habilidade cognitiva e domínio da coordenação viso-

motora (para atletas BC3, entende-se que a coordenação viso-motora é 
obtida pelo correto manuseio da calha).A BISFED(2013),estabelece os 

tempos da cada parcial da seguinte maneira: BC1-5 minutos, BC2/BC4-
4 minutos e BC3-6minutos. Durante este tempo, Sirera (2011) destaca 

algumas ações, dentre preparação mental para concentração e para 
elaboração de estratégias, visualização do jogo (estando dentro da casa 

de arremesso e/ou adentrando a quadra), orientação da cadeira e da 
calha, estabilização do corpo na cadeira, preparação da bola e, por fim, 

seu lançamento. O tempo remanescente de cada parcial é registrado na 
súmula do jogo. Objetivo: discutir a relação entre o tempo utilizado em 

cada parcial do jogo e os resultados obtidos no Campeonato Brasileiro 
Individual de Bocha 2014. Metodologia: Foram calculadas as médias 

das parciais dos jogos de todas as 162súmulas do referido 

campeonato,que foram gentilmente cedidas pela ANDE –Associação 
Nacional do Desporto para Deficientes.Deste campeonato participaram 

89atletas, sendo 15da região Sul (RSL) (BC1-4, BC2-4, BC3-3, BC4-4), 
23 da região Sudeste (RSD) (BC1-5, BC2-6, BC3-6, BC4-6), 13 da 

região Leste (RLT) (BC1-3, BC2-4, BC3-3, BC4-3), 17 da região Centro 
Oeste(RCO) (BC1-4, BC2-4, BC3-4, BC4-5), 16 da região Nordeste 

(RND) (BC1-4, BC2-4, BC3-4, BC4-4) e5da região Norte (RNT) (BC1-0, 
BC2-2, BC3-2, BC4-1). Os estados pertencentes a estas regiões são 

divididos de acordo com os critérios estabelecidos pela ANDE. Foram 
descartadas as súmulas dos jogos em que ocorreu W.O., as parciais em 

que os dois jogadores pontuaram (em função de bolas equidistantes), 
as parciais de tie breake as parciais em que, sendo a última parcial, 

uma parcial vencida pelo atleta analisado, houve um tempo maior que 
2’00” para as classes BC2 e BC4 e maior que 2’30” para as classes BC1 

e BC3 (em função de um possível descarte de bolas não lançadas). Os 

tempos apresentados representam o tempo que os jogadores ainda 
teriam para arremessar suas bolas. Resultados: Na classe BC1, a região 

que mais fez uso do tempo foi a RSD com média de 00’54”. Em 
contrapartida, a RND foi a que menos utilizou o tempo disponível com 

uma média 02’24”.Na classe BC2, também a RSD fez mais uso do 
tempo, com média de 1’04. As regiões que menos utilizaram o tempo 

foi a RND com média de 01’47” e a RNT com média de 01’45”. Na 
classe BC3, a RSD apresentou média de 00’36” na utilização do tempo, 
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e tanto a RND como a RLT se igualaram na menor utilização do tempo 
com média de 01’29”. E, por fim, na classe BC4, a RSD e RND fizeram 

maior uso do tempo empatando com média de 00’39”. A RNT foi a que 
menos fez uso do tempo com média de 1’31”. As regiões que não foram 

citadas tiveram seus tempos compreendidos dentro dos intervalos 
apresentados. Conclusão: No Campeonato analisado, a RSD, que mais 

utilizou o tempo em todas as classes, obteve o 1º lugar na classificação 
geral, estando presente no pódio em todas as classes. Em 

contrapartida, as regiões RND e RNT, que fizeram menos uso do tempo, 

classificaram-se respectivamente em 5º e 6º lugares, sendo estas as 
últimas posições. Portanto, por se tratar de dados numéricos é possível 

constatar que ao fazer maior uso do tempo, amplia-se a probabilidade 
de conquistar o pódio.  

Referências: SIRERA, J.L. Aspectos técnicos y táticos en el desarrollo de 
la Boccia. 2011. Disponível 

em:<http://www.amicsdelaboccia.com/formacion/02encuentro_formati
vo/Aspectos_tecnicos_tacticos_en_boccia.pdf>.Acesso em:10 dez. 

2014.BISFED -BOCCIA INTERNATIONAL SPORTS FEDERATION.Boccia 
Rules.2013.Disponível em:<http://www.bisfed.com/wp-

content/uploads/2014/01/BISFed-Final-Boccia-Rules-Dec-4.pdf>.Acesso 
em:10 dez.2014. 
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SELEÇÃO BRASILEIRA PARALÍMPICA PRINCIPAL DE FUTEBOL DE 7 

SISTEMA DE JOGO  FUTEBOL TOTAL 

                                    Prof. Dolvair Paschoal Castelli / ANDE 

                                    Prof. Paulo A. Veiga Cabral /ANDE 
                                    Prof. Dr. José Irineu Gorla / UNICAMP 

                                    Dr. Agnaldo Bertucci/ANDE 

                                    Dr. Pablo Vinicius B. Reis/ANDE /ANDE 

INTRODUÇÃO: Em 1978 surgiu o futebol de 7 para paralisados 
cerebrais. Foi na cidade de Edimburgo, na Escócia, que aconteceram as 

primeiras partidas. A primeira Paralímpiadas em que a modalidade 
esteve presente foi em Nova Iorque-1984. Em Barcelona -1992 o Brasil 

entrou nos Jogos Paralímpicos, e atualmente é uma das três maiores  
potência mundial (CPISR Cerebral Palsy International Sports 

&Recreation Association).Na década de 1910 surgiu na Europa o 
sistema de jogo ‘Futebol Total', que teve seu auge na Copa do Mundo 

de Futebol em 1974 com a seleção Holandesa onde foi denominado 
¨Carrossel Holandês¨. Atualmente  o sistema é praticados nos três 

maiores clubes da Europa e recentemente foi  implantado na Seleção 
Brasileira de Futebol de Sete Paralímpica com excelentes resultados e 

conquistados em  curto prazo. OBJETIVOS: Analisar os resultados da 
Seleção Brasileira   de Futebol de sete Paralímpica  após a implantação 

de um sistema de jogo específico .METODOLOGIA: Fizeram parte da 

implantação desse sistema 38 atletas com idades entre 16 – 36 anos, 
idade media 24 anos. Todos os atletas passaram por uma bateria de 

testes laboratoriais e de campo. Os sistemas de jogo foram sendo 
testados durante o ano de 2014. Os atletas foram especificamente 

convocados com características adequadas ao sistema em implantação: 
velocidade, força física, tecnicamente bom marcador, atletas 

tecnicamente completos: Exames clínicos; três avaliações e 
reavaliações fisiológicas laboratoriais (UNICAMP); avaliações Físicas 

laboratoriais (UNICAMP); avaliações, reavaliações psicológicas. A 
preparação Física foi planejada  especificamente voltada ao sistema de 

jogo. O mesmo aconteceu nos  exercícios com bola e de fundamentos 
básicos; Capacitação dos atletas nas sete funções do Futebol de sete e 

dos respectivos  rodízio das funções do sistema. RESULTADOS: Nos dois 
primeiros anos de implantação do Sistema Futebol Total apresentou 

resultados excelentes considerando que a proposta e metas previam 

resultados é a longo prazo. No primeiro ano de implantação obtivemos  
resultados de 70% de aproveitamento em jogos amistosos (equipes do 

futebol regular de clubes profissionais), 95% em jogos oficiais, Vice 
Campeão do Torneio Intercontinental de Barcelona Espanha-2013 e 

campeão do Torneio Internacional daHolanda-2014 e Campeão da Copa 
América Toronto – Canadá – 2014. CONCLUSÃO: Em médio prazo 

foram obtidos resultados significativos. Os jogadores apresentaram 
evoluções em grande parte do sistema adotado. Portanto, os métodos 
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que vem sendo utilizado nos treinamentos estão trazendo efeitos 
positivos para os jogadores em relação as jogadas de ataque. Dessa 

forma, a implementação desse sistema de jogo contribuem para eficácia 
e evolução do futebol de sete paralímpico. Considera-se a importância 

de pesquisas como esta para servir de subsídio para treinadores e 
jogadores do futebol de sete, além de ser também mais uma fonte 

literatura, já que sabemos que há poucas, principalmente na língua 
portuguesa. 

 

REFERÊNCIAS: 
CPB. Comitê Paralímpico Brasileiro. Disponível em: 

http://www.cpb.org.br/portfilio/futebol-de-sete/. Acesso: 09/12/2014. 
ANDE. Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Disponível 

em:http://www.ande.org.br/futebol-de-sete-pc/. Acesso: 10/12/2014. 
FUTEBOL TOTAL. Disponível em Livro FUTEBOL TOTAL – HOLANDA -

1974.CRUYFF.JOHAN - Editora Nova Fronteira. 

 FUTEBOL TOTAL. MAGALHÃES GUEDES.NUNO - Disponível em Livro – 

Editora PI. 

– Edição 2010. 

 “FUTEBOL TOTAL” O TREINAMENTO FÍSICO NO FUTEBOL. Dr. J. 

WEINECK.ERLANGEN- EditoraPhort, 2000. 
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PROGRAMA JF PARALÍMPICO – SUPERANDO LIMITES 

 

Karla Mesquita Belgo – Supervisora de Esporte Adaptado da Secretaria 
de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora/MG – 

jfparalimpicosel@gmail.com 
Adriana Helena Campos Guarino – Professora Especialista em Esportes 

para pessoas com Deficiência da Secretaria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura de Juiz de Fora/MG – rmguarino@ig.com.br 

 
 

 Área Temática 6: Atividade Física e saúde para pessoas com deficiência 
  

RESUMO 
 

Introdução: O município de Juiz de Fora conta com, aproximadamente, 

520 mil habitantes, sendo 20% deste universo composto por pessoas 
com alguma necessidade especial, de acordo com os dados do IBGE 

(Censo 2010). Em virtude da demanda de atividades esportivas e 
recreativas voltadas para a pessoa com deficiência em nosso município, 

a Prefeitura de Juiz de Fora, através da Secretaria de Esporte e Lazer, 
deu início ao Programa JF Paralímpico, em Janeiro de 2013, com a meta 

de unificar o atendimento às pessoas com deficiência e criar na cidade a 
cultura da prática esportiva a este público, assim como oportunizar a 

inserção dos mesmos em eventos competitivos. O Programa oferece 
uma gama variada de modalidades paralímpicas e de atividades 

motoras adaptadas, no intuito de mostrar e valorizar as habilidades e o 
potencial esportivo da pessoa com deficiência, bem como proporcionar 

uma melhora na qualidade de vida, na autonomia e na elevação da 
autoestima, somada à oportunidade de socialização, de construção de 

relacionamentos e de inclusão social. Objetivos: Tornar o Programa JF 

Paralímpico uma referência no atendimento esportivo à pessoa com 
deficiência em nosso município e região; Manter as modalidades 

esportivas paralímpicas oferecidas, bem como ampliá-las; Aumentar o 
quantitativo de alunos/atletas nas modalidades paralímpicas do 

Programa; Identificar as habilidades e despertar o potencial esportivo 
dos alunos/atletas; Qualificar os alunos/atletas para o rendimento 

esportivo nas modalidades existentes; Viabilizar a participação dos 
alunos/atletas em eventos das modalidades paralímpicas: torneios, 

festivais, campeonatos regionais e nacionais, bem como em clínicas de 
treinamento e intercâmbios; Possibilitar uma melhora na qualidade de 

vida, a elevação da autoestima, bem como promover a autonomia dos 
alunos/atletas. Metodologia: As  aulas e treinamentos esportivos nas 

modalidades de atletismo, bocha, futsal/futebol de 7, goalball, natação 
e tênis de mesa são realizadas de 2 a 3 vezes por semana, no turno 

matutino ou vespertino, no Ginásio Poliesportivo da Secretaria de 

Esporte e Lazer de Juiz de Fora, no Sport Club Juiz de Fora, na quadra 

mailto:jfparalimpicosel@gmail.com
mailto:rmguarino@ig.com.br
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da 1ª Delegacia de Polícia Civil de JF/MG, com equipe técnica 
especializada da própria Secretaria de Esportes e Lazer. O Programa 

conta também com o apoio da Faculdade de Educação Física e Desporto 
da UFJF, da APAE/JF, da Associação dos Cegos de Juiz de Fora e da 

ABRO/JF. As atividades desenvolvidas têm duração de até 3(três) 
horas,  de acordo com a modalidade e a fase de treinamento. Os 

alunos/atletas são avaliados diariamente por seus técnicos, através de 
observação do desempenho nas aulas, dos resultados obtidos nos 

eventos esportivos, como também através de relatos dos familiares ou 

do próprio aluno/atleta sobre os benefícios adquiridos com a prática 
esportiva.  Resultados: Em 2013, o Programa JF Paralímpico contou 

com 51 participantes e com 4 modalidades paradesportivas: atletismo, 
bocha, goalball e natação. Em 2014, tivemos 106 participantes e o 

acréscimo de 2 modalidades: futsal/futebol de 7 e tênis de mesa, 
totalizando 6 modalidades paradesportivas. As modalidades com maior 

número de inscritos foram a natação e a bocha, tendo nesta última a 
inscrição de pessoas residentes em 4(quatro) municípios próximos à 

Juiz de Fora. Conclusão: A implantação e o fomento do Programa JF 
Paralímpico em Juiz de Fora, propiciou o acesso da pessoa com 

deficiência à prática esportiva, sendo muitas delas em primeiro contato 
com as modalidades esportivas e revelou, através de depoimentos 

espontâneos e da performance alcançada pelos alunos/atletas em 
eventos competitivos, um incomensurável ganho de qualidade de vida e 

de saúde, além do ganho emocional e psicológico, gerando satisfação 

em continuar participando do Programa, a fim de se almejar novas 
conquistas e de superar ainda mais seus próprios limites.  Referências: 

IBGE (Censo 2010)   
 

Palavras-chave: Programa; JF Paralímpico;  modalidades; 
alunos/atletas. 
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A ATUAÇÃO COMO CLASSIFICADORA FUNCIONAL DE BOCHA E 
FUTEBOL DE SETE NÍVEL II DURANTE O ANO DE 2014 

 

PADILHA, Elisa Kozoski 
4 - Classificação funcional nos esportes para pessoas com paralisia 

cerebral  
RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo divulgar através dos dados de atuação 

do período de um ano de um classificador funcional nível II, a 
importância do processo de classificação funcional nos eventos bem 

como a demanda de tempo de trabalho resultante desse processo que 
acaba por inserir novos atletas no âmbito esportivo paralímpico, no 

caso, bocha e futebol de sete. A classificação funcional tem um 
protocolo a ser seguido. Inicia-se com o preenchimento da ficha de 

autorização, conhecida como Termo de Compromisso, a ser preenchida 
pelo atleta, em seguida a ficha de classificação é preenchida de acordo 

com as observações feitas pelos classificadores. Após essa fase de 
testes a anotações na ficha, o atleta será observado durante os jogos 

para verificação de possíveis dúvidas que ainda possam existir. 
Entendendo esse processo, ao se referir ao tempo utilizado para 

classificar um atleta, sempre fica algo subjetivo, pois observação não 
tem tempo estabelecido, porém para esse estudo não se contou o 

tempo de observação e sim somente o tempo de classificação na fase 
de testes e preenchimento das fichas. Nesse estudo foram 

contabilizados os dados de uma Classificadora Funcional com curso 

realizado em 2011, que atuou como Trainee até o início de 2014 que foi 
quando avançou para Nível II, nesse nível trabalhou em seis eventos 

oficiais de bocha e/ou futebol de sete sendo eles: Regional Sul de 
Bocha, Jogos Paradesportivos de Santa Catarina, Jogos Escolares 

Paradesportivos de Santa Catarina, Jogos Escolares de São Paulo, 
Paraescolares do Mato Grosso do Sul e Paralimpíadas Escolares. No 

total foram 70 classificações, onde 18 foram para Futebol de Sete e 52 
para Bocha. Vale ressaltar que em apenas duas dessas competições a 

classificadora atuou sozinha, nas demais outros classificadores 
formaram a banca de classificação. Do Futebol de Sete no total de um 

ano, os resultados da classificação foram: CP5=1, CP6=5, CP7=8, 
CP8=3 e 1 inelegível. Já na Bocha: Classe BC1=10, Classe BC2=12, 

Classe BC3=7, Classe BC4=8 e 15 inelegíveis. Um total de 24 dias em 
competições e 51 horas de testes aplicados. Com isso pode-se dizer o 

quanto um classificador pode gerar mais movimento para a modalidade, 

inserindo adequadamente novos atletas em suas classes, prevenindo 
futuras frustações de atletas que estariam em classes erradas ou em 

quadro de inelegibilidade. Observando que essa foi a atuação de apenas 
um dos classificadores do quadro de classificação da ANDE e que os 

demais também tiveram seus dados, pode-se dizer que o trabalho de 
classificação é grandioso e que a classificação tem uma demanda de 
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trabalho diretamente ligada ao fomento das modalidades nas regiões, 
portanto, sempre que houver o crescimento da modalidade, um fluxo de 

atletas cada vez maior deverá passar pela classificação. 
Palavras-chave: Classificação Funcional, Dados, Bocha, Futebol de Sete, 

classificador, nível II, ano. 
Referência: manual de classificação funcional, banco de dados da ANDE, 

banco de dados pessoal. 
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ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ASSOCIAÇÃO 

AMAPAENSE DE ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- 

AAEPED: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Marceli Pureza de Melo 
 Francisco Marlon da Silva Gomes 

Geverson de Melo Chaves 
Romário da Silva Feio 

Wirliane da Silva de Melo 
 

RESUMO  
 

Diante do quadro de saúde apresentado em inúmeros estudos no Brasil 
e no mundo em que a inatividade física é apontada como um dos 

fatores de risco que colaboram para o surgimento de diversos 
problemas de saúde e considerando que a pessoa com deficiência tem 

pouco acesso a prática de atividade física, o objetivo deste estudo foi 

descrever a experiência, como membro da AAEPED, em relação a 
iniciação, adesão e manutenção de atividade física para pessoa com 

deficiência na Associação Amapaense de Esporte para pessoas com 
deficiência- AAEPED no período de 09/05/13 a 09/05/14. Foi realizado 

levantamento junto a AAEPED sobre o quantitativo de professores de 
Educação Física voluntários e de alunos atendidos e suas deficiências. 

Durante o período de um ano foi realizado observações em relação a 
iniciação, adesão e a manutenção da prática de atividade física dos 

alunos. A AAEPED contou com apoio de familiares, com a colaboração 
de 6 professores de Educação Física desenvolvendo atividades físicas 

adaptadas as necessidades dos alunos, e atendeu o total de 33 alunos 
na faixa etária de 15 a 40 anos com deficiência visual e física, destes 23 

são do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Dentre os 37 alunos 24 
são deficientes físicos e 9 deficientes visuais. Em relação a iniciação a 

prática de atividade física foi observado que alunos que já tinham 

alguma vivência anterior em atividades físicas apresentou menor 
dificuldade para realizar a atividade proposta em relação aos que não 

tiveram vivência. Sobre a adesão a prática de atividade física foi 
observado que todos aderiram e por indicações dos alunos outras 

pessoas procuravam a AAEPED para participar das atividades. Em 
relação a manutenção a falta de professores representa enorme 

barreiras, por ser necessário um suporte maior de apoio nas atividades. 
Por fim, pode-se concluir que para a iniciação, adesão e manutenção de 

atividade física para pessoa com deficiência é de extrema relevância o 
apoio dos familiares e professores capacitados. Assim, Políticas Públicas 

para capacitação de professores de Educação Física e maiores 
oportunidades de vivência em atividades físicas precisam ser efetivadas 

com urgência. Estratégias devem ser pensadas para que maiores 
vivências em atividade física e saúde seja proporcionada a pessoa com 

deficiência na Educação Física Escolar. 
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Palavras chave: Atividade Física, Saúde, Deficiência. 

Associação Amapaense de Esporte para pessoas com Deficiência – 
AAEPED                    Email: marlonmacapa@hotmail.com  
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FUTEBOL DE SETE-PC  VARIAÇÕES TÁTICAS 
 

Rodrigo Terra Cardoso – Club de Regatas Vasco da Gama – CRVG 

Vaneir Bezerra – Universidade Castelo Branco – UCB 
Paulo Fernando Cruz - CIAD 

 
Resumo 

Introdução – no movimento paraolímpico, os jogadores de futebol de 
sete pertencem as classes menos afetadas pela paralisia cerebral, os 

jogadores andantes são divididos em 4 classes, em função da sequela 
da paralisia cerebral: C5, C6, C7 e C8 – sendo C5 e C6 os com maior 

grau de comprometimento e o C8 o de menor comprometimento. Cada 
equipe deve ter sempre um atleta que seja C5 ou C6 em campo, se não 

houver jogadores dessas classes a equipe jogará com seis jogadores, e 
poderá ter apenas um jogador C8 em campo. O esporte vem crescendo 

muito no Brasil e em 2013 tivemos um campeonato brasileiro de 

altíssimo nível técnico para a 1ª divisão com 05 equipes e 2ª divisão 
com 09 equipes, com isso se observou a necessidade de variações de 

esquemas táticos. Objetivo - identificar e analisar a melhor formação, 
aquela que se enquadra com as características e perfil dos seus atletas. 

Metodologia - do ano de 2007 até o ano de 2013 foram testados 
diversos esquemas táticos (3-3 um esquema sólido na parte defensiva 

mais deixando muito a desejar ofensivamente, 3-2-1 esse a esquema 
visa reforçar a marcação do meio, jogando com um pivô na frente 

segurando os avanços do time adversário e distribuindo a bola para 
quem vem de frente, 4-2 uma verdadeira retranca é uma variação do 

esquema anterior, 2-3-1 esse esquema é muito ofensivo onde os 
atletas da primeira linha de marcação tem que ter muita noção de 

cobertura e ainda saberem sair jogando, apesar de ser muito ofensivo 
foi neste formato onde obtivemos as melhores colocações, 3-1-2 nesse 

esquema o homem da segunda linha ficou muito sobrecarregado, pela 

função exercida tanto de marcação, como de criação mais mesmo assim 
obtivemos bons resultados), em 1050 atletas, do sexo masculino, na 

faixa de idade entre 09 a 17 anos, do núcleo do Club de Regatas Vasco 
da Gama B. Ball, os testes foram realizados em diversas competições 

ao longo desses anos. Conclusão – após diversas análises, resultados e 
formações táticas chegou-se a conclusão que o esquema 2-3-1 é o mais 

eficiente, pois consegue manter um equilíbrio entre defesa – meio – 
ataque. Vale ressaltar que a montagem de cada equipe depende do 

material humano que cada profissional tem em mãos, levando em 
consideração a parte física e técnica de cada atleta e a necessidade pela 

obtenção de melhores resultados contra equipes teoricamente mais 
fortes. 

Palavras chaves: futebol de sete, esquema tático e paraolímpico. 
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ARBITRAGEM CATARINENSE NA BOCHA PARALÍMPICA: O AUMENTO 

DE ÁRBITROS NO CENÁRIO ESTADUAL, REGIONAL E NACIONAL 

 

 
Elizabeth Albano  

Marília Garcia Pinto 
Fayola Daiane Bueno da Silva 

Diego Eliodorio dos Santos 

Gabriel Reinaldo Sousa 
 

elizabethalbano@uol.com.br 
 

Área temática 5: Deficiência e Organização de Eventos Esportivos. 
  

 
 

 
Introdução: Com o fomento da Bocha Paralímpica no Estado de Santa 

Catarina, por meio de competições estaduais, PARAJASC e PARAJESC,  
o Circuito Catarinense tem incentivado e oportunizado a formação de 

novos árbitros desta modalidade. Os árbitros de Santa Catarina 
buscaram sua formação por meio da Associação Nacional de Desporto 

para Deficientes – ANDE, entidade que regulamenta a modalidade no 

país e oferta os cursos de arbitragem por meio de suas competições 
regionais. O corpo da arbitragem catarinense atua nas três etapas do 

Circuito, nas competições organizadas pelo governo do estado e nas 
competições organizadas pela ANDE. Objetivo: Diante do exposto o 

presente trabalho buscou analisar o crescimento no número de árbitros 
e suas respectivas atuações nas competições estaduais, regionais e 

nacionais, tendo como base a participação de árbitros no ano de 2013 - 
2014. Metodologia: A pesquisa trata-se de um estudo descritivo de base 

secundária, incluindo a participação dos árbitros catarinenses no ano de 
2013-2014, nas competições estaduais, regionais e nacionais. Os dados 

foram analisados no software Excel, calculando-se a taxa de 
crescimento nos anos de 2013-2014 (número de 2013-número de 100/ 

número de 2014 x 100). Resultados e discussão: No ano de 2013- 2014 
no Circuito Catarinense, aumento de 22% (2013: 9 – 2014:11 

árbitros), Regional Sul aumento de 500% (2013: 1 – 2014:6), 

Campeonato Brasileiro de Bocha aumento de 200% (2013: 2 – 2014: 6 
árbitros), formação de árbitros no estado com aumento de 133%. 

Conclusão: Com o aumento significativo no número de árbitros 
catarinenses, percebe-se que através dos eventos nas três esferas: 

estaduais, regionais e nacionais, contribuem para a formação de novos 
árbitros, mas também para a qualificação dos mesmos.  

 
 



104 

 

PROJETO E AVALIAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE ALINHAMENTO DE 

SAÍDA PARA CALHAS DE BOCHA 

 

Márcio Peres de Souza 
Thiago José Donegá 

Vitor Costa Gonçalves 
Glênio Fernandes Leite 

Cleudmar Amaral de Araújo 

marcioperes.mec@hotmail.com 
LPM-UFU, NH/RESP, Uberlândia, MG, Brasil 

 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e adaptações na prática de esporte para 

pessoas com deficiência. 
 

 
 RESUMO  

Introdução – O esporte é uma importante ferramenta de reabilitação e 
inclusão social para pessoas com deficiência (VIANNA, J. A. e LOVISOLO 

H. R., 2011; AZEVEDO P. H. e BARROS J. F., 2008). Neste contexto, a 
bocha paralímpica tem se mostrado um esporte de extrema valia, uma 

vez que essa modalidade abrange classes funcionais de indivíduos com 
importantes déficits motores (COSTA M. O. et. al, 2002;  CAMPEÃO M. 

S. e OLIVEIRA R. G., 2006.).  Em algumas categorias é necessária a 

utilização de calhas para auxiliar nos lançamentos das bolas, sendo esse 
um equipamento essencial para a participação e desempenho do atleta. 

É imprescindível, portanto, o desenvolvimento de novas tecnologias de 
baixo custo voltadas para esses equipamentos, visando maior 

abrangência do esporte e melhora da performance esportiva. Objetivo – 
Projetar e validar um novo sistema de alinhamento para ser adaptado 

na saída das calhas que seja capaz de reduzir os efeitos de oscilação 
causados durante a descida da bola, diminuindo assim a dispersão 

aleatória nos lançamentos. Metodologia – Nos testes foram utilizadas 
três bolas de durezas diferentes e uma calha de madeira e acrílico na 

qual foi adaptado o novo dispositivo de alinhamento. A calha foi 
posicionada e fixada perpendicularmente a um anteparo rígido a uma 

distância de 3,71 metros, sendo a posição inicial de lançamento fixa em 
0,845 metros de altura. A posição ideal para a colisão das bolas foi 

inferida com base no alinhamento ideal e adotada como posição zero. 

Foram realizados 30 lançamentos com cada bola sem o dispositivo de 
alinhamento e registrados, o tempo entre o lançamento e a colisão e a 

posição final da colisão. Na sequência, o sistema de alinhamento foi 
montado na calha e repetiram-se os testes utilizando a mesma 

configuração medindo-se novamente as posições e os tempos de 
impacto. Resultados – A análise estatística dos resultados mostrou uma 

redução significativa na dispersão aleatória dos lançamentos, da ordem 
de 30% no desvio médio, quando se utiliza o dispositivo de alinhamento 
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na saída da calha. A análise mostrou ainda que não houve diferença 
significativa entre os tempos medidos desde o lançamento até a colisão 

com e sem o uso do dispositivo. Conclusão – O dispositivo é eficaz na 
redução da dispersão aleatória observada em lançamentos com uma 

calha convencional de madeira e acrílico e não altera significativamente 
os parâmetros de velocidade dos lançamentos.  

Palavras chave: Bocha Paralímpica, Calha, Paradesporto, Tecnologia 
assistiva, Engenharia Biomecânica. 
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BOCHA PARALÍMPICA COMO AGENTE DO DESENVOLVIMENTO 

COGNITIVO-MOTOR NA PERCEPÇÃO DE JOVENS CADEIRANTES EM 

FASE ESCOLAR 

 

Rogério Romário Lima dos Santos - APARN 

Ângela de França Evangelista - APARN  

2 - DEFICIENCIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE ESCOLAR E LAZER 
RESUMO 

Introdução: Ainda hoje, percebemos que a inserção das pessoas com 

deficiência acontece de forma tímida na sociedade. Essa realidade é 

repetida também entre crianças e jovens em idade escolar, que em 

muitos casos não possuem oportunidades para praticar atividades 

físicas, gozar do lazer em suas cidades ou participar de forma ativa das 

aulas de Educação Física de suas escolas. Diante da necessidade de 

mudar essa realidade e o desejo de inserir essa população na pratica da 

atividade física, muitos esportes foram adaptados, entre esses a Bocha 

Paralímpica. Objetivo: O objetivo desse trabalho é analisar as mudanças 

cognitivas e motoras, após a prática do esporte, na percepção dos 

próprios alunos atletas da seleção escolar de Bocha paralímpica do Rio 

Grande do Norte, se a pratica da Bocha interferiu de forma positiva em 

seu desenvolvimento escolar, motor e cognitivo. Metodologia: A 

metodologia utilizada foi qualitativa, de natureza exploratória, sendo 

usado o modelo história de vida. Realizou-se investigação com 12 

jovens, com idades entre 12 e 18 anos, de ambos os sexos, 

participantes da equipe seleção escolar do Bocha paraolímpica do Rio 

Grande do Norte 2013, desenvolvendo entrevista, com pergunta 

semiestruturada, para verificar melhora da qualidade de vida mediante 

o ponto de visto dos alunos atletas da modalidade. Resultados e 

Conclusões: Os benefícios encontrados nos alunos são visivelmente 

detectados. Tais benefícios são: aumento da autoestima, autoconceito, 

melhoria de sua saúde, autonomia e aceitação pessoal. Nosso trabalho 

consistiu na realização de uma entrevista realizada durante o treino dos 
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alunos/atletas, praticantes da Bocha Paralímpica, realizado no Colégio 

Bereiano, localizado na Cidade de Natal. Após o período de entrevista 

chegamos à conclusão de que a prática do esporte interferiu no 

desenvolvimento dos jovens alunos atletas da modalidade, no sentido 

social, emocional, motor e escolar, variando de acordo com o sujeito, 

mais de uma forma geral de forma positiva. 

 

Palavras-chave: Bocha Paralímpica. Deficiência. Autoestima. 
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BOCHA PARALÍMPICA COMO MEIO DE INCLUSÃO NO ENSINO 
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Área temática 2: Deficiência, Educação Física e Esporte Escolar e Lazer. 

  
Introdução: Em virtude da migração de alunos da educação especial 

para o ensino regular, e se tratar de um período em que o esporte 
paralímpico está em evidência no cenário nacional, este manuscrito 

traduz o trabalho desenvolvido através da disciplina de Estágio 
Supervisionado onde objetivou apresentar o esporte adaptado por meio 

da Bocha Paralímpica para alunos matriculados no ensino médio, como 
uma ferramenta  de integração dos alunos caracterizados como 

´normais´ com alunos com deficiência. A Bocha Paralímpica é um jogo 
que representa um dos esportes mais desafiadores e de significativo 

crescimento em todo o mundo, principalmente, por ser uma modalidade 

direcionada a pessoas que apresentam um quadro severo de disfunção 
motora, propiciando uma verdadeira condição de inclusão e igualdade 

de participação com outros alunos sem deficiência (CAMPEÃO, 2003). 
Sabe-se que desde a Educação Física Tradicionalista as modalidades 

mais trabalhadas para esta clientela estão voltadas para o voleibol, 
handebol, futebol e basquetebol. A problemática consistiu em perceber 

a reação, percepção e apropriação deste novo conhecimento por meio 
do esporte adaptado. Por isso questionou-se: É possível que os alunos 

do ensino médio possam se permitir vivenciar um esporte voltado para 
o público deficiente e se apropriar deste novo conhecimento? Tal 

problemática proporcionou um grande desafio, com lições de cidadania, 
um novo olhar dos alunos mediante ao sentimento que a sociedade 

carrega ao lidar com o deficiente, e uma experiência que foi muito além 
das expectativas. Objetivo: Diante do exposto o presente trabalho 

buscou observar como os alunos do ensino médio de uma escola pública 

reagiam diante de uma experiência sobre a modalidade paradesportiva 
bocha paralímpica. Portanto, partindo destes entendimentos, este 

trabalho visou aos alunos experimentar e vivenciar uma nova 
modalidade paradesportiva e consequentemente sentir por meio das 

intervenções realizadas, compreender como um deficiente físico supera 
suas limitações. Metodologia: O trabalho foi de cunho qualitativo, pois 

compreendeu um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 
visam descrever, e a decodificar os componentes de um sistema 
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complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar os 
sentidos dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a 

distância entre indicador e indicado, entre teoria e dado, entre contexto 
e ação. Resultados e discussão: Dando continuidade ao processo 

entendemos que desenvolvemos os trabalhos dentro de uma postura de 
pesquisa-ação, pois houve preocupação com o processo social do que 

com a estrutura social, buscamos visualizar o contexto e ter uma 
integração empática com o processo objeto de estudo que implicasse 

melhor compreensão do fenômeno. Para tanto, foram desenvolvidas 9 

intervenções com alunos do ensino médio, utilizando como instrumento, 
o plano de ensino, plano de aula e relatórios. Conclusão: Após finalizar 

as intervenções percebemos que a Bocha Paralímpica além de ter 
tratado as aulas de Educação Física como algo inovador, trouxe uma 

reflexão importante na turma no que concerne o papel da sociedade e 
da escola no tratamento com as pessoas com deficiência, por meio do 

esporte adaptado. 
Referência 
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O ENSINO DA BOCHA PARALÍMPICA: A SISTEMATIZAÇÃO DOS 
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Área 3 - Tecnologia e adaptações na prática de esporte para pessoas 
com deficiência. 

 
Introdução: A bocha paraolímpica foi adaptada inicialmente para atletas 

com paralisia cerebral com um grave grau de comprometimento motor, 

teve posteriormente a inclusão de outras deficiências, desde que estas 

apresentassem similaridade ao quadro grave da paralisia cerebral. 

(Vieira e Campeão, 2012). A bocha demanda um elevado nível de 

habilidade motora, capacidade viso-motora, pensamento estratégico, 

habilidade e inteligência, visão técnica e tática do jogo, para atingir o 

objetivo principal do jogo que é manter a sua bola de cor mais próxima 

da bola branca. Com o crescimento e desenvolvimento da modalidade, 

observa-se nos últimos anos um elevado número de praticantes de 

bocha em todas as faixas etárias, desde a iniciação esportiva até o alto 

rendimento. O desenvolvimento do trabalho com o atleta já na fase de 

iniciação esportiva permite que o mesmo passe por diversos processos 

de formação e aprendizagem até chegar ao ápice da sua carreira 

esportiva.  Objetivo: O objetivo do presente trabalho consiste em 

identificar quais os principais conteúdos a serem contemplados no 

processo de iniciação esportiva na modalidade de bocha. Metodologia: 

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa. 

Participaram da pesquisa 13 técnicos de bocha paraolímpica que 

trabalham com a iniciação esportiva. Como instrumento de coleta de 

dados utilizou-se entrevista semi-estruturada. A presente pesquisa 

encontra-se aprovada pelo CEP/FCM/UNICAMP Parecer nº 

828.036/2014. Resultados e discussão: O desenvolvimento de uma 
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atleta parece estar relacionado a diversas etapas ou fases, sendo essas 

essenciais para que técnicos, pais e demais pessoas envolvidas no 

contexto esportivo possam incorporar alguns princípios dentro dos quais 

crianças e jovens serão submetidos a treinamentos esportivos 

específicos. (Vieira, Vieira e Krebs, 2005). Nesse sentido, de acordo 

com os técnicos que desenvolvem a iniciação esportiva, os principais 

conteúdos específicos da modalidade a serem contemplados nessa 

etapa são: Objetivo do jogo, regras, tipos de arremesso, empunhadura 

da bola, controle do material utilizado durante o jogo e também 

controle da cadeira de rodas durante o jogo, tamanho da quadra, 

distâncias de bola e táticas de jogo. No que se refere a conteúdos 

físicos os conteúdos elencados foram: controle corporal, equilíbrio de 

tronco, coordenação motora grossa e coordenação motora fina, direção 

e lateralidade. Almeida (1996) destaca que na fase de iniciação é 

importante a oferta de um grande número de oportunidades para o 

desenvolvimento das mais variadas formas de habilidades, 

instrumentalizando o indivíduo com atividades motoras que poderão ser 

utilizadas posteriormente. Outro fator de suma importância no 

desenvolvimento do atleta na iniciação esportiva são os fatores 

psicológicos e sociais, em relação a esses fatores, os técnicos 

elencaram como conteúdos: espírito esportivo, auto-confiança, auto-

estima, concentração, preparação para competição, socialização, 

envolvimento familiar, educação e respeito com os outros e com a 

família. Como estratégias de ensino os técnicos enfatizaram a 

importância da multidisciplinaridade e ludicidade das atividades 

desenvolvidas durante as aulas. Outro aspecto de relevância descrito 

pelos técnicos foi o de sempre observar o desenvolvimento individual do 

aluno, devendo-se avançar ou retomar o conteúdo de acordo com o 

aprendizado do mesmo. Nesse processo, cabe ao técnico identificar as 

possibilidades e limitações que cada atleta apresenta, buscando formas 

de ressaltar e melhorar as possibilidades esportivas desse atleta, e 
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buscar o uso de adaptações a fim de minimizar as limitações 

apresentadas. Conclusões: De acordo com os dados obtidos foi possível 

observar que os técnicos acreditam ser importante trabalhar conteúdos 

específicos da modalidade, conteúdos físicos, conteúdos psicológicos e 

sociais. Defendem ainda que esses conteúdos sejam ensinados por 

meio da multidisciplinaridade e a ludicidade, a fim de promover um 

desenvolvimento global do aluno de iniciação esportiva. 

 


