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Mário Trindade

Embaixador do Desporto Adaptado no concelho de Viseu
Atleta Paralímpico de Atletismo em Cadeira de Rodas
na Associação Invictus Viseu

Mensagem
Como atleta de alto rendimento e Embaixador do Desporto Adaptado do
Município de Viseu, é para mim um prazer participar no 5º Congresso
“Desporto Adaptado: Atividade Física, Saúde e Ensino”, serão mais dois dias
repletos de atividades direcionadas para as pessoas com deficiência.
Pode parecer repetitivo, mas são atividades como esta que podem mudar o
panorama do desporto adaptado nacional, ao levarmos à comunidade este tipo
de eventos, estamos a dar a conhecer diversas modalidades desportivas que as
pessoas com deficiência podem praticar, e assim, conseguirmos
eventualmente captar novos potenciais atletas. Portugal tem um baixo
número de pessoas com deficiência a praticar desporto, precisamos de mudar
esta dura e triste realidade, todos juntos podemos fazer melhor, para que cada
vez mais a prática desportiva adaptada chegue a mais cidadãos com
deficiência.
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João Santos

Pro-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial

PERSPETIVAS SOBRE A INCLUSÃO:
DA EDUCAÇÃO À SOCIEDADE
Resumo:
Presentemente, os discursos políticos e educativos aludem f requentemente à
inclusão. Para a sua compreensão e numa perspetiva diacrónica, abordamos os
fundamentos históricos da inclusão e os seus pilares formais. No campo
educativo, o percurso traçado parte da integração à educação inclusiva. Esta
reclama a presença, a participação e o progresso de todos os alunos,
dispondo-se, para tal, de medidas universais, seletivas e adicionais. No
paradigma atual, a educação inclusiva ultrapassa a esfera da escola e
expande-se pela sociedade nas suas múltiplas vertentes, sendo de destacar o
processo de transição para a vida pós escolar.
Palavras-chave:
EDUCAÇÃO INCLUSIVA; EQUIDADE; TRANSIÇÃO
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Paula Ferreira

Coordenadora do Departamento de Educação Especial,
Agrupamento de Escolas Viseu Norte

NA ESCOLA TODOS APRENDEM AE VISEU NORTE: DESAFIOS E RESPOSTAS
Resumo:
O Agrupamento de Escolas Viseu Norte tem como orientação educativa,
consubstanciada no seu Projeto Educativo, o lema “Na escola, TODOS
aprendem em segurança e bem-estar”. Procura-se uma Escola onde os alunos
aprendem e onde são felizes. Entende-se que uma Escola de qualidade é
aquela em que todos os alunos têm a oportunidade de aprender com
qualidade e alcançar o máximo do seu potencial. Fundamentado neste
paradigma, e indo ao encontro do desenvolvimento de uma Escola mais
inclusiva, são implementadas distintas respostas, criando-se, assim, ambientes
de aprendizagem mais significativos, criativos, estimulantes e diversificados,
que
permitam
a
construção
de
relações
colaborativas,
e
que
consequentemente viabilizem a participação efetiva de TODOS os alunos.
Procuram-se dar respostas adequadas às capacidades e constrangimentos dos
alunos, promovendo-se o seu desenvolvimento, respeitando-se os seus limites
de adaptação. Mediante a efetivação de vários projetos desenvolvem-se
respostas diferenciadas, que concedem aos alunos a oportunidade de vivenciar
outras experiências, promovendo-se, o seu bem-estar psíquico e f ísico. Todos
os alunos (e cada individualmente) são um desafio constante, pelo que há uma
permanente tentativa de descobrir “caminhos” que permitam responder à
diferença e à heterogeneidade de todos e de cada um.
Palavras-chave:
INCLUSÃO, DESAFIOS, RESPOSTAS
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António Sá Pereira

Provedor Adjunto
Provedoria Municipal dos Cidadãos com Deficiência de Santa Maria da Feira

DESPORTO PLURAL:
UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO
Resumo:
O Desporto Plural é um projeto desenvolvido no concelho de Santa Maria da
Feira, promovido pela Câmara Municipal com o apoio da Provedoria Municipal
dos Cidadãos com Deficiência. Tem como objetivo, não a integração, mas a
inclusão social das Pessoas com Deficiência (PcD), pelo desporto. Para isso, são
asseguradas condições que permitam evidenciar as capacidades do indivíduo,
na sua diversidade funcional, com a autonomia e equidade possíveis (enquanto
atleta, treinador ou embaixador), segundo o princípio “Nada para nós sem nós”.
Partindo da oportunidade de explorar a Pluralidade na participação desportiva,
além dos naturais valores e competências pessoais, exercitadas e adquiridas
pela prática, o Desporto Plural promove o desenvolvimento de competências
interpessoais essenciais para a vida em sociedade.
O projeto decorre semanalmente desde outubro de 2016, conta atualmente
com cerca de 150 inscritos, nas modalidades Boccia, Futsal, Ténis de Mesa e
Natação, em iniciação à prática ou competição, para se ajustar às capacidades
e competências de cada atleta. É constituído por atletas de qualquer idade e
capacidade, integradas ou não, nas entidades parceiras do projeto (AMICISAssociação de Amigos por uma Comunidade Inclusiva de Sanguedo, APNAssociação Portuguesa de Neuromusculares, AFDA- Associação Feirense do
Desporto Adaptado, Casa Ozanam, Cerci Feira e Cerci Lamas).
Em 2017, o Desporto Plural passou a integrar os Jogos pela Diversidade de
Natal/ Páscoa e Verão, com os atletas do programa Pelo Movimento e Bem
Estar (PMBE) e alunos dos agrupamentos de escolas, com participações
aproximadas de 450 atletas.
Em 2018, iniciou-se o Desporto Plural nas Escolas, iniciativa que decorre três
vezes por ano em diversas escolas no concelho, com os atletas do projeto,
atletas paralímpicos e alunos com e sem deficiência.
Em 2019, o projeto passou a ter treinos regulares da modalidade Natação, na
vertente de Iniciação ao meio aquático e (re)habilitação funcional, como
complemento à Natação competitiva promovida pela Feira Viva, E.M.
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Palavras-chave:
DESPORTO, INCLUSÃO SOCIAL, DIVERSIDADE FUNCIONAL, CAPACIDADES,
AUTONOMIA.
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Susana Ferreira

Coordenadora Projeto e Professora; Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
"PROJETO DE NATAÇÃO ADAPTADA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
APRENDER A NADAR PARA INCLUIR, FORMAR PARA COMPETIR".

Resumo:
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira dando resposta a uma necessidade
da população escolar de alunos da Educação Inclusiva, e indo ao encontro do
repto lançado pela Federação Portuguesa de Natação, iniciou em janeiro de
2019 o Projeto de “Natação Adaptada para alunos da Educação Inclusiva:
Aprender a Nadar para Incluir, Formar para Competir”.
Disponibilizando todos os recursos humanos e materiais, logística e transporte,
a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Federação Portuguesa de
Natação, proporcionam aos alunos das escolas aderentes ao projeto, a prática
de natação semanal, cujo objetivo final será os alunos competirem a nível
federado, através de um clube com natação adaptada federada do Concelho, o
Alhandra Sporting Club. Passando pela adaptação ao meio aquático e pela
aprendizagem das técnicas de nado, pretende-se que os alunos cheguem à
competição.
Através da atividade desportiva adquirem competências sociais, que lhes
proporciona uma autonomia fundamental para a sua vida futura.
Palavras-chave:
VILA FRANCA DE XIRA, NATAÇÃO ADAPTADA, BOAS PRÁTICAS.
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Tiago Freitas

Chefe da Divisão de Desporto e Juventude do Município de Viseu

O DESAFIO DE TORNAR (TODOS) OS VISEENSES
AS PESSOAS MAIS ATIVAS E FELIZES DE PORTUGAL
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Resumo:
Os níveis de inatividade f ísica da população, associado ao aumento dos
comportamentos sedentários, são apresentados pela Organização Mundial de
Saúde como o quarto fator de risco de mortalidade a nível mundial e
representa, apenas nos 28 países da União Europeia, um custo superior a 80
biliões de euros por ano quando associados aos custos relacionados com as
doenças não transmissíveis, mais associadas aos estilos de vida modernos.
Estudos já alertam para o risco das novas gerações poderem, pela primeira vez
na história da humanidade, viver menos tempo que as gerações atuais.
Em Viseu este não será certamente o legado que queremos deixar às nossas
crianças e jovens e iniciámos, ainda em 2017, um novo caminho com a criação
de um Plano que batizámos de VISEU ATIVO. Um Plano que pretende envolver
toda a comunidade numa visão conjunta de tornar cada viseense um cidadão
+ativo, +saudável e +feliz, numa abordagem multissetorial que promova a
Atividade Física nas 24 horas do dia.
Esta alteração de paradigma de intervenção municipal prevê a criação de
programas, projetos e ações mais direcionados para as necessidades dos
munícipes, mais orientados, para espaços desportivos de proximidade e
promotores da Atividade Física, que aumentem a literacia da população nesta
área e através da organização e apoio a eventos que promovam mais o
participante e menos o espetador, ou seja, que promovam uma cultura de
cidade ativa nas suas várias dimensões (Mobilidade, Espaço Urbano,
Equipamentos, Atividades, Eventos, Responsabilidade Social, …).
Neste âmbito temos procurado orientar a nossa ação através de uma estratégia
que promova e facilite o envolvimento de TODOS na prática de atividade f ísica
e que procure:
-Eliminar barreiras f ísicas e sociais promovendo a inclusão e a participação de
toda a população;
-Promover a literacia na área da deficiência e atividade f ísica, contribuindo
para uma melhoria da oferta e da intervenção dos técnicos e educadores;
-Criar medidas e estímulos de diferenciação positiva para a organização de
programas, projetos, atividades e eventos promotores da inclusão pela
Atividade Física e potenciadores da participação de pessoas com deficiência;
-Criar mecanismos de controlo e eliminação de medidas e ações de
discriminação contra pessoas com deficiência;
-Criar programas e projetos direcionados para a melhoria da aptidão
f ísica-funcional numa lógica de prevenção da incapacidade;
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Princípios que procuramos integrar nos programas e projetos desenvolvidos
pelo Município, como são o Atividade Sénior, Escola Ativa, Manhãs Ativas,
Escola Municipal de Natação, entre outros, mas também ao nível da gestão de
instalações desportivas municipais com a contínua melhoria de alguns espaços
e o investimento na aquisição de equipamentos que facilitem o acesso por
pessoas com mobilidade reduzida.
Temos ainda procurado estimular a comunidade a desenvolver os seus projetos
específicos apoiando-os através de duas medidas de apoio específicas na área
da Inclusão Ativa e Desporto Adaptado, quer ao nível das atividades regulares
como dos eventos pontuais, inseridas, pela primeira vez no ano de 2019, no
Programa Municipal de Apoio ao Desporto e Atividade Física.
Eventos de Orientação Adaptada, Taça de Portugal de Andebol em Cadeira de
Rodas, Torneio de Futsal Adaptado, Prova de Orientação Adaptada, Meeting de
Atletismo Integrado, prova de atletismo Corre Comigo, Torneio de Boccia e os
2os. Jogos da ANDDI, entre muitos outros, foram alguns dos eventos que Viseu
acolheu/organizou em 2019. Também na área da formação continuamos
seriamente envolvidos com o Congresso de Desporto Adaptado e as Jornadas
Inclusivas, ambas em parceria com a Invictus Viseu e Escola Superior de
Educação de Viseu, que muito têm contribuído para a melhoria do trabalho
desenvolvido pela comunidade Escolar e Associativa.
Uma das grandes prioridades centra-se na criação de projetos de atividade
f ísica e desportiva regular que promovam a inclusão ao longo dos 12 meses do
ano.
Neste âmbito temos apoiado o projeto da SURDISOL na modalidade de Futsal,
os projetos da INVICTUS VISEU com o Atletismo Adaptado, no Boccia e
Atletismo com a ASSOCIAÇÃO MOVER VISEU e mais recentemente na
modalidade de Futsal numa parceria VISEU 2001 / APPACDM VISEU.
Continuamos a lançar mais algumas sementes junto do nosso Movimento
Associativo para novos projetos. Um deles será a criação de uma equipa de
Andebol em Cadeira de Rodas, numa parceria com a INVICTUS e ASSOCIAÇÃO
DE ANDEBOL DE VISEU e o outro na área da NATAÇÃO ADAPTADA através da
Escola Municipal de Natação.
E não podemos falar de Desporto Adaptado em Viseu sem mencionar o nosso
embaixador e atleta paralímpico Mário Trindade. Um atleta de excelência na
vertente desportiva e nas suas qualidades humanas. Muito lhe devemos na
construção desta visão e na forma como diariamente nos mostra que não
existem impossíveis e que todas as barreiras podem ser ultrapassadas.
Na sua pessoa elogiamos e agradecemos o trabalho de mais de uma dezena de
instituições do concelho nesta área.
Finalizamos transcrevendo uma f rase do Relatório Mundial sobre a Deficiência
da OMS que reflete a nossa visão e forma de intervenção nesta vertente - “A
deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e barreiras
comportamentais e ambientais que impedem a sua participação plena e eficaz
na sociedade de forma igualitária”, como tal definir a deficiência como uma
interação significa que a “deficiência” não é um atributo da pessoa. O
progresso na melhoria da participação social pode ser realizado lidando com as
barreiras que afetam pessoas com deficiência na vida diária.
Palavras-chave:
VISEU ATIVO, ATIVIDADE FÍSICA, INCLUSÃO ATIVA.
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Catarina Marques

Professora na Sociedade
Portuguesa de Esclerose Múltipla
de Leiria

INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA QUALIDADE DE
VIDA DE PESSOAS COM ESCLEROSE MÚLTIPLA
Resumo:

16

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurodegenerativa crónica do sistema
nervoso central. Os sintomas mais f requentes envolvem os sistemas motor,
sensorial, visual e autónomo, incluindo ainda alterações psicossociais. É
reconhecido o papel da atividade f ísica (AF) regular, coadjuvante ao
tratamento farmacológico, como forma de evitar a progressão da doença e
alcançar benef ícios nos vários domínios da vida do indivíduo. Nesta medida, os
objetivos dos estudos que realizamos nesta área foram: avaliar a influência de
um programa de AF e de Stretching Global Ativo (SGA), em variáveis
relacionadas com a aptidão f ísica, fadiga e qualidade de vida de pessoas com
EM. No que se refere ao programa de AF, foram avaliados 12 participantes, num
período de 35 semanas, tendo sido aplicados os seguintes testes: para a fadiga
(Escala de Impacto da Fadiga Modificada), qualidade de vida (World Health
Organization Quality of Life- Brief), amplitude de movimentos (Forward Head
Posture; PostureChecker; hudlTechnique) e aptidão f ísica (“Apoio Unipodal”;
“Sentado e alcançar”; “Andar 6 minutos”; “Elevação dos joelhos”; “Levantar e
sentar na cadeira”; “Extensão alternada dos MI”; “Flexão do antebraço” e
“Sentado, Caminhar 2,44 metros e Voltar a Sentar”). Por seu turno, o programa
de SGA foi aplicado durante 24 semanas, a 9 pacientes com EM. Os
participantes foram avaliados em três momentos diferentes, através da
aplicação de uma bateria de testes para avaliação dos diferentes parâmetros:
flexibilidade (“Sentado e Alcançar”, “Back Scratch”), força (Levantar e Sentar”,
“Flexão do antebraço”), amplitude de movimento (PostureChecker e o
hudITechnique) e um questionário da fadiga (Escala de Impacto da Fadiga
Modificada). No final do programa de SGA, foram também realizadas
entrevistas semi-diretivas aos participantes, no sentido de aprofundar e
complementar os dados recolhidos. Relativamente aos resultados obtidos, no
programa de AF implementado, estes revelaram que após o período de
inatividade f ísica, a fadiga, flexibilidade, força e resistência dos membros
superiores (MS) pioraram. Contrariamente, após o programa de AF, a fadiga,
flexibilidade, força e resistência dos MS e membros inferiores (MI) melhoraram.
Adicionalmente, os resultados obtidos no programa de SGA demonstraram
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melhorias significativas na fadiga, flexibilidade dos MI e MS e na força dos MI e
MS. Em síntese, ambas as intervenções realizadas parecem permitir retardar as
consequências associadas a esta patologia. A melhoria da aptidão f ísica
evidenciada em ambos os estudos promove ainda um aumento evidente da
funcionalidade dos pacientes, refletindo-se numa melhor performance para a
realização das atividades da vida diária, factos que se refletiram nos resultados
obtidos através da aplicação dos testes e através dos relatos recolhidos nas
entrevistas.
Palavras-chave:
ESCLEROSE MÚLTIPLA, ATIVIDADE FÍSICA, STRETCHING GLOBAL ATIVO,
QUALIDADE DE VIDA, APTIDÃO FÍSICA.
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Fisioterapeuta
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PROJETO
“MAMA HELP”
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Resumo:
Dados recentes, revelam que a incidência global de cancro, pode aumentar de
12,7 milhões de novos casos em 2008, para 22,2 milhões em 2030. Esta
estimativa é baseada na expetativa de que vão diminuir os cancros
relacionados com infeção e haverá um aumento paralelo dos cancros
relacionados com o estilo de vida. Argumenta-se por isso que entre um terço e
metade dos cancros serão evitados pela prevenção primária. Os fatores
relacionados com o estilo de vida e implicados como causas de cancro, ou
morte decorrente do cancro, e tidos como objetivos principais na prevenção,
incluem tabagismo, consumo de álcool, obesidade, dieta e inatividade f ísica.
Hoje o papel do exercício f ísico na doença oncológica é praticamente
inquestionável. Recentemente, na 16ª Conferência Internacional de Cancro da
Mama, um painel de peritos recomendou que os programas de exercício f ísico
passem a fazer parte integrante da intervenção padrão nesta doença, assim
como que todos os doentes sejam recomendados a evitar ganhar peso. O
MamaHelp é um centro de recursos diversificados, fundados em 2011 no Porto
e desde 2016 presente também em Lisboa. Aberto a toda a gente, baseia a sua
intervenção na excelência e credibilidade no aconselhamento não médico,
promovendo a melhoria da qualidade de vida dos doentes com cancro da
mama. Coloca o conhecimento científico dos melhores ao alcance de todos os
que passam pela doença, fornecendo um centro de apoio onde os doentes
encontram no mesmo local tudo o que precisam para ultrapassar a doença
com qualidade. Os serviços oferecidos são supervisionados cientificamente
quer na medicina convencional quer na medicina complementar. O exercício
f ísico é uma das especialidades que constituem a intervenção multidisciplinar
oferecida. No MamaHelp, o exercício é orientado com a finalidade de reduzir a
fadiga associada ao cancro, prevenir a atrofia muscular e melhorar a função
aeróbia. O ponto de partida é uma avaliação inicial, que permite caraterizar o
histórico clínico, estilo de vida e capacidade funcional, para além da
composição corporal, funções cardiorrespiratória e muscular, assim como a
qualidade de vida. Os programas de exercício para esta população devem ser
constituídos por uma abordagem holística (mente-corpo), que vai desde o
treino cardiorrespiratório, ao treino da estabilidade e da força, postura e
mobilidade. Os fisiologistas do exercício devem dominar o impacto que o
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estímulo progressivamente vai ter no corpo do doente, nas suas diferentes
dimensões, respeitando a individualização. Um dos grandes benef ícios será
atenuar a fadiga relacionada com a doença, precisamente através da fadiga
relacionada pelo exercício, a fadiga pode ser controlada! Uma das grandes
valências da intervenção realizada na MamaHelp, é a constituição de um grupo
de suporte. Estes são provavelmente o melhor contexto para aprender e
praticar as diferentes técnicas, tendo a vantagem adicional de constituírem
uma fonte de suporte, que é, por si só, útil e curadora. Criando um contexto em
que as abordagens mente-corpo são incentivadas, como uma forma de vida e
uma fonte de significado e propósito, pode fazer surgir resultados terapêuticos
particularmente significativos.
Palavras-chave:
MAMA HELP, DOENÇA ONCOLÓGICA, CANCRO DA MAMA, EXERCÍCIO, TUMOR.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE ESTRATÉGIAS
DE INCLUSÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Resumo:
Segundo Martins, C. (2014), é imprescindível intervir-se precocemente ao nível
das crianças que possuam algum tipo de deficiência ou seja considerada NEE,
para que possamos aproveitar atempadamente as janelas de oportunidades
para estimular nas crianças a aquisição de uma panóplia alargada de
competências, sejam elas, motoras, sociais e/ou pessoais.
Consideramos igualmente importante este tipo de intervenção no contexto
das aulas de Educação Física, para que possamos reduzir gradualmente, o
desfasamento que existe no tempo para a aquisição de competências motoras
por parte das crianças com deficiência e/ou NEE’s em relação às crianças ditas
normais, inseridas na mesma turma.
Contudo, para que a inclusão nas aulas de Educação Física seja uma realidade
efetiva, os professores deverão estar dotados de conhecimentos
didático-metodológicos que permitam o acesso às várias dinâmicas da aula
por parte destes alunos.
Desta forma, pretendemos sensibilizar e formar os participantes para a
importância da Educação Física Inclusiva e alargar os recursos educativos de
apoio interventivo prático ao Professor de Educação Física, bem como a
Técnicos de Exercício Físico, através da sugestão de estratégias pedagógicas
diversas que potenciem um processo de ensino-aprendizagem vocacionado
para uma pedagogia diferenciada e adaptada às especificidades de cada aluno
com NEE’s e/ou deficiência.
Palavras-chave:
INCLUSÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA, ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS.
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TREINO PARA PESSOAS EXTRAORDINÁRIAS –
DA AVALIAÇÃO À PRÁTICA DA INCLUSÃO
Resumo:
A inclusão de pessoas portadoras de deficiência nas suas atividades, é um dos
aspetos diferenciadores do Ginásio Clube Português.
Este workshop pretende dar a conhecer todo este processo de inclusão, desde
a avaliação, à prescrição de exercício, até à desejada autonomia do utente,
dando a conhecer os instrumentos e estratégias utilizados.

Palavras-chave:
INCLUSÃO; CAPACITAR; QUALIDADE VIDA; EXERCÍCIO E SAÚDE.
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ESTADOS DE HUMOR DOS ATLETAS PARALÍMPICOS
DE ATLETISMO E BOCCIA

Eduarda Maria Coelho

Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde, UTAD – CIDESD
ecoelho@utad.pt

Carla Lourenço

Departamento de Ciências do Desporto, UBI – CIDESD, CI&DETS

Resumo:
Introdução: O movimento Paralímpico tem crescido muito nos últimos
tempos, aumentando também a competitividade entre os atletas. Existem
poucos estudos realizados acerca das características psicológicas dos atletas
Paralímpicos. A caracterização do perfil psicológico destes atletas possibilita
complementar um vasto conhecimento a nível fisiológico e tecnológico,
permitindo uma visão mais holística do sucesso destes atletas, facilitando a
otimização da performance desportiva e o seu bem-estar (Jefferies, Gallangher
& Dunne, 2012).
Objetivo: Caracterizar e comparar o perfil de estados de humor dos atletas
Paralímpicos do Atletismo e Boccia.
Métodos: A amostra foi constituída por 21 atletas Paralímpicos de Atletismo e
Boccia (9 femininos e 12 masculinos), com 33,91 (±11,23) anos de idade e 15,38
(±9,33) anos de experiência. Foi aplicado o questionário Perfil de Estados de
Humor (Profile of Mood States – POMS) para avaliar a tensão, depressão,
hostilidade, vigor, fadiga e confusão.
Resultados: O teste comparativo demonstrou que apenas a variável tensão
demonstrou diferenças significativas entre as duas modalidades (p=0,04),
apresentando valores superiores os atletas de atletismo (8,64 vs. 3,43). As outras
variáveis avaliadas pelo POMS não demonstraram diferenças significativas. A
idade (r= 0,44; p= 0,04) e os anos de prática (r=0,50; p= 0,02) associaram-se
significativamente com a fadiga.
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Conclusões: Os atletas paralímpicos de Boccia e de Atletismo apresentam um
perfil de estados de humor tipo iceberg, característico dos atletas de elite e de
uma boa saúde mental. A tensão foi a única variável que distinguiu as duas
modalidades, justificado pelos diferentes momentos de aplicação do
questionário. Verificou-se que os atletas com mais idade e experiência
apresentam níveis superiores de fadiga. Recomenda-se a necessidade de uma
intervenção multidisciplinar para redução dos níveis de fadiga dos atletas
Paralímpicos, centrada essencialmente nos atletas mais velhos.
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MOTIVAÇÃO AUTODETERMINADA E BEM-ESTAR SUBJETIVO:
DIFERENÇAS ENTRE GÉNEROS DE ATLETAS DE DESPORTO ADAPTADO
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Resumo:
Introdução: O desporto adaptado é uma participação organizada cujo objetivo
centra-se em obter uma melhoria nas condições f ísicas e psíquicas dos
praticantes, representando um dos mais importantes fatores promotores do
sucesso educativo, inclusão e desenvolvimento psicossocial. No desporto
adaptado para indivíduos com dificuldade intelectual e desenvolvimental, a
participação competitiva é permitida nas organizações sob a tutela do Special
Olympics.
Objetivos: Os objetivos deste estudo centraram-se em i) avaliar os níveis de
autodeterminação e bem-estar subjetivo de atletas integrantes do Special
Olympics, e ii) comparar as variáveis em análise em função do género.
Métodos/Metodologia: Este é um estudo quantitativo. Para a recolha de dados
recorreu-se às versões portuguesas validadas do Basic Psychological Needs
Exercise Scale (BPNES), the Behaviour Regulation Sport Questionnaire (BRSQ),
the Satisfaction with Life Scale (SWLS) and the Positive and Negative Affects
Scale (PANAS). A amostra de estudo foi composta por 54 atletas de desporto
adaptado portugueses de ambos os géneros, de idades compreendidas entre
os 14 e os 53 anos (M=29.57 DP=10.59), dos quais 77.8% (42 indivíduos) do género
masculino e 22.2% (12 indivíduos) do género feminino, com um valor bimodal
de horas de prática semanal, até duas horas de treino e de 3 a 5 horas de treino,
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com 6.70 ± 5.55 anos de prática, competidores de várias modalidades
desportivas individuais (38.9%), modalidades coletivas (14.8%) e modalidades
individuais e coletivas (46.3%). A aplicação das escalas foi feita na presença de
um outro significativo para o atleta, dada a sua condição de dificuldade
intelectual e desenvolvimental. Procedeu-se à análise de consistência interna
das escalas aplicadas através do cálculo do alfa e Cronbach, assim como à
análise descritiva dos dados e à aplicação para comparação entre géneros do
teste não paramétrico U Mann-Whitney, atendendo-se a um nível de
significância de 0.05. Todas as analises foram feitas com recurso ao SPSS 21.0.
Resultados/Conclusões: Os atletas de desporto adaptado participantes no
Special Olympics evidenciaram uma elevada satisfação das necessidades
psicológicas básicas, assim como uma elevada motivação autónoma para a
prática competitiva, apresentando valores reduzidos de motivação controlada
e amotivação. Este coletivo de atletas evidenciou um elevado bem-estar
subjetivo, expresso pela satisfação com a vida e produção de afetos positivos.
Comparados entre géneros, apenas se encontraram diferenças significativas
nas variáveis motivação controlada, amotivação e produção de afetos
negativos, sendo estes valores mais favoráveis nos atletas masculinos. Na
globalidade, ainda que descritivamente, as atletas femininas apresentaram
valores mais elevados.
Referências Bibliográficas:
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com Deficiência, 1(1), 12-17.
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Van Lange, & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of theories social psychology (pp.
416-437). London: Sage.
Ferreira, D., Petrica, J. & Batista, M. (2018). Motivação Autodeterminada,
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Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, 4(1), p. 14-23.
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Resumo:
Introdução: A formação profissional em Atividade Física Adaptada (AFA) tem
um papel essencial para o aumento da confiança e o desenvolvimento de
atitudes positivas do professor de Educação Física face à efetivação de ações
inclusivas. Porém, a literatura tem apontado que a formação contínua ofertada
é insuficiente f rente à demanda exigida para o atendimento de alunos com
deficiência e/ou necessidades educativas especiais tanto no contexto escolar
quanto técnico-desportivo.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar o nível de participação de
estudantes de Educação Física em atividades de formação profissional
contínua em AFA.
Método: A coleta de dados foi realizada com a aplicação da versão portuguesa
traduzida do questionário Situational-Specific Self-Efficacy and Inclusion
Students with Disabilities in Physical Education (Block et al, 2013) e a análise
ocorreu com o programa estatístico SPSS Windows versão 25. Participaram do
estudo 70 estudantes do segundo ano do curso de Licenciatura em Educação
Física com idade entre 20 e 45 anos (M=22,20) e 30 estudantes do segundo ano
do curso de Mestrado em Ensino da Educação Física nos ciclos Básico e
Secundário com idade entre 22 e 30 anos (M=24,17).
Resultados: Foi verificado que 71,04% dos estudantes de Licenciatura em
Educação Física nunca participaram de encontros de formação contínua em
AFA e 24,30% participaram de apenas um encontro em AFA. Dentre os
estudantes do curso de Mestrado, 50% dos estudantes não fizeram qualquer
tipo de formação específica em AFA e 36,07% participaram de apenas um
encontro em AFA. Com relação aos estudantes de Licenciatura, observou-se
que apesar de estarem em contato permanente com a literatura e
conhecimento específico em AFA durante o processo de formação inicial, o
nível de não participação em atividades formativas extracurriculares em AFA é
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bastante alto. Assim como aos estudantes de Mestrado, o elevado índice da
evasão em ações formativas é um agravante ao se considerar que implica em
barreiras ao desenvolvimento de uma ação docente mais inclusiva e equitativa.
Conclusões: O processo inclusivo escolar e social apenas será efetivo na
medida em que o professor de Educação Física for subsidiado com o
conhecimento contextualizado à realidade escolar e aos desafios que vivencia
na prática profissional, o que potencializará a acessibilidade de pessoas com
deficiência à Atividade Física Adaptada.
Referências Bibliográficas:
Block, M., Hutzler, Y., Barak, S. & Klavina, A. (2013). Creation and validation of the
self-efficacy instrument for physical education teacher education majors
toward inclusion. Adapted Physical Activity Quarterly, 29, 184-205.
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Resumo:
Introdução: A compreensão da excelência desportiva reveste-se de um
constructo multifatorial complexo que constrange o seu entendimento efetivo.
Particularmente no desporto adaptado, o carácter impar da sua especificidade
e diversidade de funcionalidades complexifica ainda mais a compreensão
deste fenómeno humano. Na tentativa de colmatar esta lacuna, Celestino &
Pereira (2018) identificam que, subjacente à prestação de excelência no
contexto paralímpico, os fatores pessoais associados aos aspetos psicológicos e
da prática, assim como os fatores contextuais como as pessoas significativas e
os constrangimentos socioculturais parecem configurar-se determinantes
para a excelência. Não obstante, a investigação no contexto do desporto
regular tem demonstrado a relevância do tipo e quantidade de prática como
catalisadores importantes da excelência desportiva. Efetivamente, as
evidências demonstram haver um transfere positivo subsequente ao nível
motor, cognitivo, psicológico e socio afetivo, constructos essenciais a um
desenvolvimento e comprometimento desportivo a longo prazo.
Objetivos: Face ao hiato de pesquisas no contexto do desporto adaptado
(Dehghansai, Lemez, Wattie, & Baker, 2017), o propósito deste estudo foi
identificar a influência da prática para o desenvolvimento da performance de
excelência, partindo da análise do percurso de vida de atleta paralímpico Mário
Trindade.
Metodologia: O estudo desenvolveu-se no contexto do paradigma qualitativo
de análise, tendo sido utilizada a metodologia das Histórias de Vida (Moriña,
2017) e centrou-se na análise do percurso de vida de referido atleta. Os dados
foram recolhidos através de entrevista semiestruturada. A análise e
triangulação dos dados foi realizada por meio de análise de conteúdo,
recorrendo-se ao software QSR NVivo 11 para a codificação da entrevista, sendo
que o sistema categorial foi construído a priori e a posteriori (Bardin, 2008).

30

5º CONGRESSO DESPORTO ADAPTADO
ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E ENSINO

VISEU 10 e 11 MAIO 2019

Resultados: Os resultados demonstram que no período da infância, as práticas
identificadas caracterizam-se pela sua natureza livre, espontânea, diversificada
com fins eminentemente lúdicos e recreativos condicentes com o jogo livre. No
período da adolescência, reconhece-se uma intensificação e intencionalidade
da prática que, paulatinamente, passa de jogo livre a jogo deliberado com
finalidades de prestação desportiva. Na etapa da juventude, e após lesão
incapacitante, identifica-se o envolvimento deliberado numa diversidade de
práticas desportivas adaptadas que tendencialmente se foram aproximando
do treino estruturado e da prática deliberada.
Conclusões: Os resultados demonstram que ao longo do seu percurso de
desenvolvimento, este atleta antes e após a lesão limitativa, experienciou e
desenvolveu uma diversidade de práticas e habilidades desportivas
estruturantes e significativas para a prática desportiva atual. Por outro lado,
infere-se que as mesmas se configuraram como um fator de empoderamento
à inclusão social.
Referências Bibliográficas:
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