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APRESENTAÇÃO
A proposta de inclusão aqui defendida pelo Grupo de Pes-

quisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância (NGIME) 
se materializa nesta coletânea da série Fundamentos Pedagó-
gicos Inclusivos produzida para subsidiar o desenvolvimento 
do curso de especialização a distância – Esportes e Atividades 
Físicas Inclusivas, do Programa da Universidade Aberta do 
Brasil/CAPES.  Com o objetivo de promover a qualificação de 
profissionais para atuarem no exercício da atividade docente 
em seus diversos níveis, a partir de bases teórico-metodoló-
gicas da atividade física. A proposta apresentada aqui é uma 
rediscussão das fronteiras entre o possível/almejado/inclusivo 
que aos poucos ganha espessura e faz história, e também entre 
o desconhecido/ignorado/exclusivo, que delimita, imobiliza.

O problema da exclusão social é um impasse que se ex-
pressa através da tensão entre o que restringe e o que alarga/
avança, entre o mesmo e o diferente, entre o que já é consti-
tuído e o que pode ser constituído/construído/restabelecido.

Os autores desta coletânea reconhecem a pertinência e 
urgência da construção de uma sociedade mais solidária, e 
acreditam que a atividade física é uma válvula impulsiona-
dora de tal mecanismo.



8

Com isto a nossa proposta é unânime: questionar os 
padrões históricos constituídos/consolidados/enraigados so-
cialmente, construindo assim uma nova história.

Os estudos aqui apresentados não se construíram ape-
nas como uma alternativa de aplicabilidade teórica/prática, 
mas como uma proposta crítica que procura justamente pro-
blematizar as formas de reflexão estabelecidas e contribuirá 
para uma acurada reflexão em torno dessa temática extre-
mamente significativa e para o desenvolvimento de ativida-
des a serem realizadas e socializadas com as pessoas com 
deficiência do Brasil.

Assim, ao mesmo tempo, que pressupomos proposta 
múltiplas, a cada passo redimensionamos o repensar, o re-
fazer, o reinventar.

Estamos cientes que a história traz em si a ambiguidade 
do que muda e do que permanece, com isto, esperamos que 
esta coletânea contribua para a circulação do conhecimento 
do Esporte e atividades físicas para as pessoas com deficiência.
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1 INTRODUÇÃO

A Neuropatologia é o ramo da “Neurologia” que estu-
da as doenças do sistema nervoso. Veremos aqui os aspectos 
das diversas categorias de deficiência, como também a Fisio-
logia, causas e consequências das principais patologias neu-
rológicas, objetivando contribuir para melhorar o desempe-
nho físico e motor para o sucesso dessas pessoas especiais 
com deficiência.

2 HIPERTENSÃO INTRACRANIANA

A pressão intracraniana é um dos principais mecanis-
mos de regulação do equilíbrio neurológico, sendo definida 
pela pressão exercida no crânio por seu conteúdo: o cérebro, 
o sangue e o líquido cefalorraquidiano. A pressão intracra-
niana é medida através da pressão do líquor cefalorraqui-
diano ou líquor (LCR). 

O volume e a pressão desses três componentes estão, 
geralmente, em equilíbrio. Um aumento em qualquer um 
deles provoca alterações no volume dos outros, na tentativa 
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de manter-se o equilíbrio. Pequenas alterações no volume 
sanguíneo e no volume do líquor ocorrem constantemente 
(alterações na pressão intratorácica, postura, pressão arte-
rial etc.), porém, tais alterações geram flutuações normais 
na pressão intracraniana. 

2.1 PRESSÃO NORMAL DO LÍQUIDO 
CEFALORRAQUIDIANO OU 
LÍQUOR (LCR) 

O SNC está completamente envolvido por líquido ce-
falorraquiano (LCR) ou líquor, sendo uma de suas funções 
proteger mecanicamente o cérebro, amortecendo choques 
contra a superfície interna do crânio. 

A pressão normal do LCR, medida em decúbito lateral, 
varia entre 5 e 20 centímetros de água (cmH2O). A partir de 
20 cmH2O (15 mmHg) fala-se em hipertensão do LCR ou 
hipertensão intracraniana (HIC). 
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2.2 CAUSAS 

A HIC pode ser resultante de traumatismo cefálico, 
edema cerebral, abscesso, infecções, lesões, cirurgias intra-
cranianas e tratamento por irradiação.

A HIC está associada a outras condições, dentre as 
quais: alterações na complacência intracraniana, distúrbios 
da pressão arterial sistêmica, alterações na ventilação e oxi-
genação, variações anormais da taxa metabólica e consumo 
de oxigênio etc.

2.3 CLÍNICA 

A HIC ocorre quando a capacidade funcional de ajuste 
cerebral alcançou seu limite, podendo manifestar-se por al-
terações clínicas, primeiro no nível de consciência e, depois, 
por respostas vasomotoras e respiratórias anormais. Sinto-
mas como inquietação, irritabilidade, confusão, distúrbios 
na fala, reações pupilares, alterações motoras ou sensoriais, 
alterações da frequência e ritmo cardíaco, cefaléias, náuseas, 
vômitos ou vista turva podem ser relatados.
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3 EDEMA CEREBRAL

É um aumento na quantidade de água no tecido ce-
rebral, causado por lesões focais (tumores, abscessos, he-
matomas) ou difusas (anóxia, meningites, encefalites, cer-
tas intoxicações), com consequente aumento de volume do 
encéfalo. Esse incremento adiciona-se ao já provocado pela 
lesão primária, elevando a hipertensão intracraniana.

Clinicamente, o edema cerebral causa hipertensão in-
tracraniana e agrava os sinais e sintomas da doença básica.

4 HIDROCEFALIA

A hidrocefalia ocorre quando há um desequilíbrio en-
tre a produção e a reabsorção de líquor cefalo-raquidiano, 
resultando em grandes quantidades de LCR na cavidade 
craniana. Geralmente o acúmulo de líquor acontece como 
consequência de uma obstrução à circulação liquórica, mas 
pode também ser resultado de uma excessiva produção de 
LCR pelos ventrículos. É a deformidade mais comumente 
associada ao aumento da cabeça em recém-nascidos, porém 
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pode ocorrer em qualquer idade. Pode ser diagnosticada du-
rante a vida uterina, através de exame de ultra-sonografia.

A etiologia da hidrocefalia pode estar ligada a fatores 
de origem genética ou ambiental, ou ainda, tratar-se de uma 
herança multifatorial. Pode ser de origem congênita ou ad-
quirida.

4.1 HIDROCEFALIA CONGÊNITA

A hidrocefalia é dita congênita quando diagnosticada no 
nascimento, ou logo após, ou, como vem acontecendo mais 
recentemente, durante o pré-natal, por aumento do períme-
tro cefálico acima do normal. Tal não se observa em crianças 
maiores ou adultos, porque as suturas do crânio já se soldaram. 

Uma importante causa de hidrocefalia congênita é a 
“malformação de Arnold-Chiari”, uma anomalia complexa 
da fossa posterior, caracterizada por herniação permanente 
do bulbo e do cerebelo através do foramen magno, passan-
do ao canal espinal cervical. Quase sempre há meningomie-
locele e hidrocefalia associadas. A causa e patogênese da 
malformação não são bem conhecidas. 
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A hidrocefalia congênita pode ser também causada 
por “malformações do aqueduto de Sylvius”, como estenose, 
septação e bifurcação (forking). Em vez de um canal, há dois 
ou mais, mas de diâmetro insuficiente.  

4.2 HIDROCEFALIA ADQUIRIDA 

Uma importante causa de hidrocefalia obstrutiva infla-
matória em nosso meio é a neurocisticercose. Além da rea-
ção inflamatória, os cisticercos, livres ou presos à parede das 
vias onde circula o LCR, podem causar obstrução de pontos 
estreitos do sistema ventricular. A localização mais comum 
de cisticercos no sistema ventricular é no IVº ventrículo. 
Também devem ser lembradas como causa de hidrocefalia 
a neurotuberculose, a criptococose, a toxoplasmose e a neu-
rosífilis (hoje rara). 

Hidrocefalia por produção excessiva do LCR pode ter 
como causa um tumor raro, o papiloma do plexo coróideo, 
que ocorre geralmente nos ventrículos laterais, na infância, 
e secreta abundante LCR, levando à hidrocefalia.
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4.3 CLÍNICA 

Nas crianças pequenas (abaixo de 2 anos), os ossos do 
crânio não estão soldados ainda, o que permite o cresci-
mento anormal da cabeça. A criança pode parecer incapaz 
de olhar para cima, com os olhos sempre desviados para 
baixo, podendo ainda apresentar vômitos, irritabilidade, so-
nolência e convulsões.

Nas crianças maiores (acima de 2 anos) e em adultos, 
como os ossos já se soldaram, o excesso de liquor leva a um 
aumento da pressão dentro da cabeça, o que pode ocasionar 
cefaléia, náuseas, vômitos, distúrbios visuais, incoordenação 
motora (déficit de equilíbrio e de coordenação ampla e fina), 
alterações na personalidade e dificuldade de concentração.

4.4 TRATAMENTO

O alívio da pressão liquórica pode ser feito através de 
punção lombar ou do tratamento com acetazolamida e gli-
cerol. Quando há um aumento contínuo da cabeça (hidro-
cefalia progressiva), é realizado um procedimento de drena-
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gem, com introdução de um cateter no crânio. Geralmente 
os resultados são satisfatórios, com regressão da hidrocefa-
lia e bom desenvolvimento neuropsicomotor. 

4.5 ATIVIDADE FÍSICA

A prática de atividade física proporciona ao indivíduo 
com hidrocefalia benefícios no desenvolvimento fisiológico, 
psicológico, social e cognitivo. 

Atividades que visam ao fortalecimento muscular, bem 
como atividades respiratórias, de equilíbrio postural e que 
trabalhem a motricidade fina e ampla são importantes para 
reduzir o déficit de coordenação encontrado nesses indiví-
duos. 

Independentemente do modelo da atividade realizada, 
é essencial que sejam explorados aspectos motores, afetivos, 
cognitivos e sociais, respeitando-se as necessidades e a indi-
vidualidade de cada um.
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5 TRAUMATISMO 
CRANIOENCEFÁLICO

O traumatismo crânioencefálico (TCE) é uma agressão 
ao cérebro, não de natureza degenerativa ou congênita, mas 
causada por uma força física externa. O TCE constitui qual-
quer agressão que acarrete lesão anatômica ou comprome-
timento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou 
encéfalo. Pode produzir diminuição ou alteração do estado 
de consciência e resultar em limitações do funcionamento 
motor, cognitivo, social, comportamental e emocional. As 
limitações motoras envolvem falta de coordenação, de pla-
nejamento e, sequencialmente, dos movimentos, a espasti-
cidade muscular, problemas de fala, paralisias, convulsões e 
alterações perceptivas e sensoriais.

5.1 CLASSIFICAÇÃO

Os TCEs podem ser classificados em dois tipos: abertos 
ou fechados. As lesões abertas podem resultar de acidentes, 
tiro ou de uma pancada por objeto que cause a lesão. A lesão 
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fechada ocorre no cérebro de forma difusa, sem ferimentos 
no crânio, ou apenas com uma fratura linear. 

5.2 QUADRO CLÍNICO

•	 Alteração da consciência: o coma pode ser pro-
longado, durando várias horas, dias ou semanas; 
quando os pacientes saem do coma, podem apre-
sentar cefaléia por mais de 12 horas e confusão 
mental.

•	 Transtorno da função neuromuscular: aumento 
do tônus (centros superiores do encéfalo), tremor 
(gânglios da base ou o cerebelo), hipotonia (tran-
secção da medula cervical), ataxia, perturbações 
das reações de endireitamento e equilíbrio (lesão 
do tálamo).

•	 Transtorno sensorial: lesão da área sensitiva do 
córtex.

•	 Transtorno da linguagem, comunicação e audição.
•	 Alterações da personalidade, controle das emo-

ções e intelecto.
•	 Transtornos visuais – diplopia, nistagmo, perda 

parcial ou total da visão.
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•	 Epilepsia.
•	 Incontinência urinária.
•	 Complicações por imobilização prolongada: úl-

ceras de decúbito, deformidades das articulações, 
miosite ossificante, atrofias por desuso.

•	 Paralisias de nervos cranianos.
•	 Alteração na função autonômica: diminuição de 

pulso, frequência respiratória, aumento da tempe-
ratura, descontrole da PA, dentre outros.

•	 Posturas anormais.

5.3 SEQUELAS 

•	 Crises convulsivas.
•	 Psicose.
•	 Síndrome pós-traumática: com alteração da me-

mória e da concentração, alterações da persona-
lidade, cefaléia, desordens neurológicas focais ou 
convulsões.

•	 Hidrocefalia: manifesta-se com piora do quadro neu-
rológico, dor de cabeça, vômitos, confusão mental e 
sonolência. Mais tardiamente, observa-se dificulda-
de de raciocínio, apatia e lentificação psicomotora.
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•	 Epilepsia pós-traumática: ocorre em casos em que 
há convulsões iniciais na primeira semana depois 
da lesão, fratura de crânio com depressão, hema-
toma intra-craniano, amnésia pós-traumática por 
mais de 24 horas.

•	 Espasticidade: desenvolve-se após alguns dias ou 
nas primeiras semanas. 

•	 Alterações motoras: quando a lesão está localiza-
da na área responsável pelo início do movimen-
to voluntário (trato piramidal), os músculos são 
espásticos (têm tônus aumentado) e os reflexos 
tendinosos são exacerbados; quando a lesão está 
localizada nas áreas que modificam ou regulam o 
movimento (trato extra-piramidal), surgem movi-
mentos involuntários (fora de controle) e os mo-
vimentos voluntários são prejudicados; o cerebelo 
pode sofrer lesão direta e, nesse caso, geralmente 
observa-se dificuldade de coordenação localizada, 
gerando déficit de equilíbrio e incoordenação.

•	 Disfunção autonômica.
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O índice de TCE vem aumentando continuamente em 
frequência tornando-o uma das principais causas de morte 
e invalidez. Muitas vítimas são adolescentes ou adultos na 
fase mais produtiva da vida. A reabilitação pode exigir anos 
de cuidados especializados e de alto custo.

5.4 ATIVIDADE FÍSICA

Atividades motoras podem ser realizadas nos pacientes 
vítimas de TCE, visando à plena recuperação e retorno às 
atividades. A elaboração e acompanhamento das atividades 
devem respeitar o grau de acometimento do trauma, bem 
como as sequelas cognitivas e comportamentais que possam 
vir a existir. 

6 FERIMENTOS POR ARMA 
DE FOGO: TRAUMATISMOS 
PENETRANTES

Traumatismos penetrantes ou abertos são provocados 
por pequenos objetos com alta energia cinética, mas que in-
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duzem a pouco movimento da cabeça, translacional ou ro-
tacional. Por isso, o dano é principalmente local e pode até 
haver trauma penetrante sem perda da consciência. A gran-
de maioria das lesões dá-se por “projéteis de arma de fogo”. 

A bala, ao atravessar o crânio, produz um orifício cô-
nico, maior na tábua interna que na externa. Fragmentos de 
osso, originados principalmente da tábua interna, são intro-
duzidos no cérebro. Se o projétil tem alta velocidade, pode 
atravessar o cérebro e sair do crânio, causando outro orifício 
cônico, porém, com o óstio mais largo na tábua externa (im-
portante para identificar o sentido do trajeto). Fraturas fre-
quentemente irradiam-se desses orifícios de entrada e saída. 

O dano causado ao cérebro depende da velocidade e 
massa do projétil. Em lesões por projéteis de baixa veloci-
dade, é mais comum que a bala penetre no crânio, mas não 
tenha energia para sair (lesão dita penetrante). Projéteis de 
alta velocidade têm energia suficiente para atravessar o crâ-
nio e sair (lesão dita perfurante). 

A mortalidade dos ferimentos cerebrais por arma de 
fogo é elevada. Em uma série de 254 casos, só 10% sobrevi-
veram mais que 24 horas; e só 10 pacientes, mais que uma 
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semana. Nos sobreviventes, as principais complicações são 
infecções (meningites, “abscessos”) e focos epileptogênicos 
tardios. 

7 LESÃO MEDULAR

A lesão medular traumática ocorre quando um evento 
traumático, como o associado a acidentes automobilísticos 
ou motociclísticos, mergulho, agressão com arma de fogo 
ou queda, resulta em lesão das estruturas medulares, inter-
rompendo a passagem de estímulos nervosos através da me-
dula. A lesão pode ser completa ou incompleta. É completa 
quando não existe movimento voluntário abaixo do nível da 
lesão e incompleta quando há algum movimento voluntário 
ou sensação abaixo do nível da lesão. A medula pode tam-
bém ser lesada por doenças (causas não traumáticas), como 
por exemplo, hemorragias, tumores e infecções por vírus.
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7.1 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

7.1.1 Lesão medular completa

Nas lesões medulares completas, há paralisia, perda de 
todas as modalidades sensitivas (tátil, dolorosa, para tempe-
ratura, pressão e localização de partes do corpo no espaço) 
abaixo da lesão e alteração do controle esfincteriano (uriná-
rio e fecal). As lesões cervicais altas determinam tetraplegia 
(paralisia dos quatro membros). Na tetraplegia, a insufici-
ência respiratória é frequente, devido ao comprometimen-
to do nervo que comanda a contração do diafragma (nervo 
frênico). Nas lesões cervicais baixas, observa-se paralisia dos 
membros inferiores e das mãos. Nas torácicas, a paralisia é 
de membros inferiores.

Na fase aguda da lesão, ocorre flacidez dos membros 
paralisados, abolição dos reflexos tendinosos e retenção uri-
nária. Essa fase é chamada de choque medular e pode se 
estender por vários meses. Com o passar do tempo, pode 
haver recuperação dos movimentos e observar-se aumento 
dos reflexos tendinosos e do tônus muscular. Muitas vezes, 
observa-se também a presença de espasmos musculares. A 
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retenção urinária é substituída por urgência para urinar ou 
incontinência urinária. O nível sensitivo, ou seja, o local até 
onde se dá a alteração da sensibilidade, também orienta o 
diagnóstico topográfico da lesão. Alteração sensitiva até a 
cicatriz umbilical, por exemplo, indica lesão medular na al-
tura de T10.

7.1.2 Lesão medular incompleta

As lesões medulares incompletas são classificadas 
como: síndrome medular anterior, síndrome medular pos-
terior, síndrome central, síndrome hemimedular e síndro-
me radicular (inclui a síndrome da cauda equina). 

Nas síndromes medulares anteriores, há comprometi-
mento dos dois terços anteriores da medula, que se mani-
festa por déficit motor e sensitivo abaixo do nível da lesão, 
sendo que a sensibilidade profunda (vibratória e de noção 
da posição de partes do corpo no espaço) está preservada. 
Essa síndrome sugere uma compressão anterior da medula, 
associada a hérnias de disco traumáticas ou a lesões isquê-
micas secundárias. 
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As síndromes medulares posteriores caracterizam-se 
por comprometimento do cordão posterior, com prejuízo 
da noção da posição de partes do corpo no espaço. Existe 
distúrbio da marcha (base alargada com levantar excessi-
vo das pernas que, em seguida, são projetadas sobre o solo, 
tocando o calcanhar no chão) e nas lesões cervicais, da des-
treza em membros superiores, com incoordenação que se 
acentua com a privação da visão durante os movimentos. 

As síndromes centro-medulares de origem traumática 
são mais frequentes em pacientes que já apresentam canal 
cervical estreito, como o associado a processo degenerativo 
de articulações inter-vertebrais (espondiloartrose) e que so-
frem lesão relacionada com hiper-extensão cervical. Existe 
comprometimento mais importante da substância cinzenta 
cervical, que leva à fraqueza e atrofia em membros superio-
res, com menor envolvimento motor de membros inferiores 
(esses pacientes, em geral, não podem andar) e sem altera-
ção sensitiva importante.

As lesões hemi-medulares, conhecidas como síndrome 
de Brown-Séquard, são raramente associadas a lesões trau-
máticas. Caracterizam-se por paralisia e alteração da noção 
da posição de um lado do corpo no espaço (lado da lesão) e 
perda da sensibilidade para dor e temperatura, do lado con-
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trário à lesão. Alguns pacientes apresentam apenas lesão de 
raiz associada ao trauma, no nível da fratura espinhal, o que 
ocorre com mais frequência na região cervical e se manifes-
ta por dor no trajeto da raiz, fraqueza e atrofia nos músculos 
inervados por essa raiz.

Quando o trauma ocorre abaixo de L1, apenas as raízes 
da cauda equina são comprometidas. Observa-se fraqueza e 
atrofia assimétrica em membros inferiores (predomínio da 
fraqueza distal, afetando principalmente os músculos que fa-
zem a flexão e a extensão do pé e dos dedos), com diminui-
ção persistente do tônus muscular e dos reflexos tendinosos 
dos membros inferiores. Pode haver retenção urinária. 

7.2 PRINCIPAIS CAUSAS DE LESÃO 
MEDULAR TRAUMÁTICA

Estudos epidemiológicos realizados nos Estados Uni-
dos apontam, como principal causa de lesão medular trau-
mática, os acidentes automobilísticos, responsáveis por cer-
ca de 44% dos casos, seguidos por agressão (24%), quedas 
(22%), lesões associadas a atividades esportivas (8%) e ou-
tras causas (2%). 
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No ano 2000, na rede SARAH, 57,5% dos casos de pa-
cientes que sofreram lesão medular evoluíram com sequela 
de traumatismo medular. Em 31%, a causa foi acidente de 
trânsito, em 30%, agressão com arma de fogo, em 21%, que-
das e, em 5% mergulho em águas rasas.

7.3 MECANISMOS DAS LESÕES 
MEDULARES TRAUMÁTICAS E 
TRATAMENTOS DISPONÍVEIS

Em um trauma medular, a lesão pode estar relacionada 
à fratura com laceração da medula subjacente, fratura ou 
luxação com compressão medular aguda, ou contusão me-
dular sem lesão óssea ou ligamentar. A abordagem da lesão 
consiste em evitar seu agravamento, com adoção de cuida-
dos adequados, de imobilização na remoção e transporte do 
paciente. Consiste também na identificação e correção de 
compressões medulares, o que pode exigir tratamento ci-
rúrgico, para retirada de herniações discais e estabilização 
da coluna.

Métodos para restaurar a função medular ainda não 
são disponíveis. Estudos com células tronco e células pro-
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genitoras e sua potencial aplicação no tratamento da lesão 
medular estão em andamento.

7.4 PROGNÓSTICO

A incapacidade, na lesão medular, varia de acordo com 
o grau da lesão, do segmento medular e das vias nervosas e 
neurônios da medula envolvidos. A maioria dos pacientes 
apresenta melhora, que se inicia a partir da primeira sema-
na e vai até o 6º mês do trauma. A possibilidade de melhora 
espontânea diminui após o 6º mês. Estratégias de reabilita-
ção instituídas precocemente podem minimizar a incapaci-
dade no longo prazo. 

As orientações da terapia funcional são fundamentais 
para evitar ou minimizar deformidades articulares, osteo-
penia (diminuição da trama óssea) com fraturas secundá-
rias e trombose venosa profunda. A fisioterapia respiratória 
facilita a eliminação de secreções e reduz a incidência de 
infecções e outras complicações pulmonares. Os cuidados 
com a pele evitam o desenvolvimento de úlceras por pres-
são. Cuidados adequados com as vias urinárias (uma das 
principais causas de óbito em pacientes com lesão medular, 
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no passado) e com o intestino evitam complicações graves. 
Todas essas medidas podem reduzir a morbidade e a mor-
talidade, além de melhorar a qualidade de vida do paciente. 

7.5 SEQUELAS

Dependendo do tipo de lesão medular, as sequelas se-
rão mais ou menos limitadoras.  Entre elas, estão modifi-
cações em relação à composição corporal, déficit de força 
(atrofia da massa muscular não funcional abaixo do nível da 
lesão) e prejuízos na resistência respiratória. A imobilização 
gerada pela lesão medular nos membros afetados gera re-
dução do conteúdo mineral ósseo, da massa muscular e da 
água corporal, além do aumento na composição de gordura. 
Tais mudanças na composição corporal normalmente são 
associadas com disfunções metabólicas, como dislipidemias 
e resistência à insulina. Quanto mais elevado o nível da le-
são medular, maiores serão as mudanças morfológicas.
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7.6 ATIVIDADE FÍSICA

A lesão medular traz ao indivíduo uma série de seque-
las que podem ser amenizadas ou, em alguns casos, supe-
radas com a prática de atividade física. Melhora da compo-
sição corporal e da capacidade motora são obtidas através 
do exercício físico, auxiliando na superação dos limites im-
postos pela deficiência. O programa de exercícios deve en-
fatizar a melhora da flexibilidade em todas as articulações, 
visando a reduzir a espasticidade nos músculos não mais 
inervados; ganho de força, principalmente nos membros 
superior e tronco; e melhora da resistência respiratória. As 
atividades devem ser compatíveis com as principais neces-
sidades e anseios do indivíduo, tendo como meta principal 
ganhos em saúde e qualidade de vida.

8 POLIOMIELITE

A Poliomielite, também conhecida como Paralisia In-
fantil, é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, tendo 
como uma de suas características os seus diferentes tipos 
de manifestação, por exemplo, febre sem causa aparente, 
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infecções, meningite asséptica, paralisia e óbito. A infecção 
se transmite através do contato com um portador da pólio 
ou então com fezes humanas. Crianças na primeira idade são 
mais susceptíveis à doença e também os principais agentes de 
transmissão, mas os adultos também podem contrair pólio.

Apesar de todas essas formas de manifestação, seu 
quadro mais comum é a paralisia (lesão medular não trau-
mática), que afeta em geral os membros inferiores, e esta 
costuma surgir de forma súbita, vindo acompanhada de 
febre, assimetria, flacidez muscular, sensibilidade conser-
vada e sequela após dois meses do início da enfermidade.

Há ainda as paralisias menos comuns, as quais afetam 
os músculos respiratórios e os da deglutição, havendo, nesse 
caso, risco de morte para o indivíduo. Ambos os tipos de 
paralisia podem apresentar sequelas, que podem ser tanto 
paralíticas, como é o caso da paralisia dos membros infe-
riores; ou, até de parada respiratória, devido à paralisia dos 
músculos respiratórios.

Apenas a minoria dos casos de poliomielite obriga o 
indivíduo a se locomover em cadeia de rodas, sendo quase 
sempre possível a ele caminhar de forma independente. 
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8.1 ETIOLOGIA 

O vírus pólio, um enterovírus, é um dos vírus meno-
res e mais simples, sendo constituído por uma única cadeia 
de RNA e uma nucleocápside protéica. O vírus tem alta 
resistência e permanece muito tempo no ambiente, sendo 
transmitido por água e alimentos contaminados. Há três so-
rotipos; anticorpos contra um tipo não protegem contra os 
outros. 

8.2 PATOGÊNESE 

O agente, contido nas fezes e introduzido por via oral, 
penetra na mucosa oro-faríngea ou intestinal, atingindo 
respectivamente as amígdalas ou as placas de Peyer, onde 
se multiplica. Daí, passa aos linfonodos regionais e ganha 
a circulação sanguínea (viremia), de onde pode raramente 
penetrar no SNC, no qual ataca os neurônios motores, po-
dendo causar lesões que resultam em paralisia (poliomielite 
paralítica). A patogenicidade do vírus é baixa e, na grande 
maioria dos casos, a infecção é assintomática. Nos casos sin-
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tomáticos, a maioria limita-se a manifestações gripais, asso-
ciadas ou não à gastroenterite, que se resolvem em poucos 
dias (forma abortiva ou doença menor). A forma paralítica 
ou doença maior ocorre em apenas 0,5 a 1% dos casos.

O vírus tem notável tropismo por neurônios motores 
do corno anterior da medula espinal (daí o nome poliomie-
lite; polio em grego quer dizer cinzento). Pode atingir ainda 
neurônios motores ou de centros reguladores no tronco ce-
rebral (por exemplo, centro respiratório) e neurônios moto-
res no giro pré-central. Uma vez no citoplasma do neurônio, 
o RNA viral interage com ribossomos e subverte a síntese 
protéica, para produzir novas cópias de vírus. Em poucas 
horas o neurônio sofre necrose e libera dezenas de milha-
res de novos vírus que parasitarão outros neurônios. A pro-
gressão explosiva da infecção explica a rápida instalação das 
paralisias. 

9 SÍNDROME PÓS-PÓLIO

Médicos americanos diagnosticaram, recentemente, 
em pacientes que sofreram poliomielite ou paralisia infantil 
na primeira infância, acompanhados até a idade adulta, um 
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tipo de síndrome caracterizada pela perda gradual da capa-
cidade do sistema nervoso central de recompor a energia 
despendida em atividades físicas, provavelmente devido à 
sobrecarga para equilibrar a falta dos neurônios destruídos 
na fase inicial da doença.

A Síndrome Pós-Pólio, como foi denominada, se desen-
volve de 30 a 35 anos após a fase aguda, sendo que a reco-
mendação dos médicos para os pacientes é o inverso do que 
prescreviam até agora, isto é, em vez de ginástica e exercícios 
forçados, aconselham repouso e descanso para pouparem 
energia e, assim, retardarem o processo degenerativo. 

A Síndrome Pós-Pólio é, na verdade, um mecanismo 
de defesa do organismo, pois o esforço de portadores de se-
quelas de pólio, para terem uma vida ativa, é maior do que 
seria se não tivessem limitações físicas. Além disso, outros 
tipos de doenças, que não são associadas diretamente à pó-
lio, como osteoporose, artrite reumatóide e mialgias, podem 
ser desenvolvidas a partir dessa idade, limitando ainda mais 
a atuação desses pacientes.

Os médicos salientaram, entretanto, que a Síndrome 
Pós-Pólio não interfere no processo mental que engloba o 
raciocínio, a memória e a inteligência do indivíduo, res-
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tringindo-se ao aspecto locomotor e na geração de energia, 
reduzindo a intensidade do impulso muscular a partir do 
sistema nervoso central. Outro aspecto positivo é o de que 
não interfere também na libido.

Assim, aqueles que, com muito esforço, se reinseriram 
socialmente e superaram as limitações para alcançar inde-
pendência, chegam a um estágio em que devem se dedicar 
preferencialmente a atividades intelectuais, que não reque-
rem força bruta.

10 PARALISIA CEREBRAL

O termo paralisia cerebral (PC) é usado para definir 
qualquer desordem caracterizada por alteração do movi-
mento secundária a uma lesão não progressiva do cérebro 
em desenvolvimento.

O cérebro comanda as funções do corpo. Cada área do 
cérebro é responsável por uma determinada função, como 
os movimentos dos braços e das pernas, a visão, a audição e 
a inteligência. Uma criança com PC pode apresentar altera-
ções que variam desde leve incoordenacão dos movimentos 
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ou uma maneira diferente para andar, até a inabilidade para 
segurar um objeto, falar ou deglutir.

O desenvolvimento do cérebro tem início logo após a 
concepção e continua após o nascimento. Ocorrendo qual-
quer fator agressivo ao tecido cerebral antes, durante ou após 
o parto, as áreas mais atingidas terão a função prejudicada e, 
dependendo da importância da agressão, certas alterações se-
rão permanentes, caracterizando uma lesão não progressiva.

Dentre os fatores potencialmente determinantes de lesão 
cerebral irreversível, os mais comumente observados são in-
fecções do sistema nervoso, hipóxia (falta de oxigênio) e trau-
mas de crânio. O desenvolvimento anormal do cérebro pode 
também estar relacionado com uma desordem genética e, nes-
sas circunstâncias, geralmente observam-se outras alterações 
primárias, além da cerebral. Em muitas crianças, a lesão ocor-
re nos primeiros meses de gestação e a causa é desconhecida.

10.1 TIPOS DE PARALISIA CEREBRAL

O tipo de alteração do movimento observado está re-
lacionado com a localização da lesão no cérebro, e a gravi-
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dade das alterações depende da extensão da lesão. A PC é 
classificada de acordo com a alteração de movimento que 
predomina. Formas mistas são também observadas.

10.1.1 Paralisia cerebral espástica

Quando a lesão está localizada na área responsável pelo 
início dos movimentos voluntários, trato piramidal, o tô-
nus muscular é aumentado, isto é, os músculos são tensos 
e os reflexos tendinosos são exacerbados. Essa condição é 
chamada de paralisia cerebral espástica. As crianças com 
envolvimento dos braços, das pernas, tronco e cabeça (en-
volvimento total) têm tetraplegia espástica e são mais de-
pendentes da ajuda de outras pessoas para a alimentação, 
higiene e locomoção. A tetraplegia está geralmente relacio-
nada com problemas que determinam sofrimento cerebral 
difuso grave (infecções, hipóxia e traumas), ou com malfor-
mações cerebrais graves.
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10.1.2 Diplegia espástica

Quando a lesão atinge principalmente a porção do 
trato piramidal, responsável pelos movimentos das pernas, 
localizada em uma área mais próxima dos ventrículos (ca-
vidades do cérebro), a forma clínica é a diplegia espástica, 
na qual o envolvimento dos membros inferiores é maior do 
que o dos membros superiores. A região peri-ventricular é 
muito vascularizada e os prematuros, por causa da imatu-
ridade cerebral, com muita frequência apresentam hemor-
ragia nessa área. As alterações tardias provocadas por essas 
hemorragias podem ser visualizadas com o auxílio da neu-
roimagem (leucomalácea peri-ventricular). Por esse motivo, 
a diplegia espástica é quase sempre relacionada com prema-
turidade. Essa forma é menos grave do que a tetraplegia, e a 
grande maioria das crianças adquire marcha independente 
antes dos oito anos de idade.

10.1.3 Hemiplegia espástica

Na hemiplegia espástica, são observadas alterações do 
movimento em um lado do corpo, como por exemplo, per-
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na e braço esquerdos. As causas mais frequentes são alguns 
tipos de malformação cerebral, acidentes vasculares ocor-
ridos ainda na vida intrauterina e traumatismos crânio-
-encefálicos. As crianças com esse tipo de envolvimento 
apresentam bom prognóstico motor e adquirem marcha 
independente. Algumas apresentam um tipo de distúrbio 
sensorial que impede ou dificulta o reconhecimento de 
formas e texturas com a mão, do lado da hemiplegia. Essas 
crianças têm muito mais dificuldade para usar a mão e ten-
dem a desenvolver deformidades articulares, porque o mús-
culo espástico não tem crescimento normal. Flexão e rotação 
interna dos quadris, flexão dos joelhos e equinismo são as 
deformidades mais frequentes nas crianças que adquirem 
marcha. Além desses distúrbios, as crianças com tetraplegia 
espástica podem desenvolver ainda luxação paralítica dos 
quadris e escoliose.

10.1.4  PC com movimentos involuntários

Quando a lesão está localizada nas áreas que modi-
ficam ou regulam o movimento, trato extra-piramidal, a 
criança apresenta movimentos involuntários, sendo que os 
movimentos voluntários ficam prejudicados. Essa condição 
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é definida como paralisia cerebral com movimentos invo-
luntários, forma coreoatetósica ou distônica. O termo co-
reoatetose é usado para definir a associação de movimentos 
involuntários contínuos, uniformes e lentos (atetósicos); e 
rápidos, arrítmicos e de início súbito (coreicos). A criança 
com PC tipo distônica apresenta movimentos intermitentes 
de torção, devido à contração simultânea da musculatura 
agonista e antagonista, muitas vezes acometendo somente 
um lado do corpo. A PC com movimentos involuntários 
está frequentemente relacionada com lesão dos gânglios da 
base (núcleos localizados no centro do cérebro, formados 
pelos corpos dos neurônios que compõem o trato extra-
-piramidal), causada por hiper-bilirrubinemia neo-natal. A 
bilirrubina é um pigmento amarelo liberado das hemácias 
(células do sangue que transportam o oxigênio) quando elas 
se rompem. Nas incompatibilidades sanguíneas, esse pig-
mento pode ser liberado em grande quantidade. O recém-
-nascido torna-se ictérico (a pele e as conjuntivas assumem 
uma cor de tonalidade amarela). Assim como esse pigmento 
se deposita na pele, pode se depositar também nos gânglios 
da base. Os movimentos involuntários podem ser leves ou 
acentuados e são raramente observados durante o primeiro 
ano de vida. Nas formas graves, antes dessa idade a criança 
apresenta hipotonia (tônus muscular diminuído) e o desen-
volvimento motor é bastante atrasado. Muitas crianças não 
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são capazes de falar, andar ou realizar movimentos voluntá-
rios funcionais e são, portanto, dependentes para a alimen-
tação, locomoção e higiene.

10.1.5 Atáxica

A paralisia cerebral atáxica está relacionada com le-
sões cerebelares ou das vias cerebelares. Como a função 
principal do cerebelo é controlar o equilíbrio e coordenar 
os movimentos, as crianças com lesão cerebelar apresentam 
ataxia, ou seja, marcha cambaleante, por causa da deficiên-
cia de equilíbrio, e apresentam, ainda, incoordenação dos 
movimentos, com incapacidade para realizar movimentos 
alternados e rápidos e dificuldade para atingir um alvo. Por 
exemplo, se a criança for apertar um botão que liga/desliga 
um aparelho elétrico, com o seu indicador, ela tem dificul-
dade para comandar o movimento de maneira a colocar o 
dedo exatamente sobre o botão e, no final do movimento, 
observa-se um tremor grosso.

Quando a lesão é muito extensa, o atraso do desenvol-
vimento motor é importante e é possível que a criança nun-
ca seja capaz de andar sem apoio.
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Assim como nas formas extra-piramidais de PC, du-
rante o primeiro ano de vida, a alteração observada é a 
hipotonia. A alteração mais frequentemente encontrada é 
a ataxia associada a sinais piramidais (tônus muscular au-
mentado e reflexos tendinosos exacerbados). Ataxia pura 
em crianças com PC é rara.

10.2 CAUSAS

Desde que o médico inglês William Little, nos anos 
1860, descreveu pela primeira vez as alterações clínicas en-
contradas em uma criança com PC e relacionou essas alte-
rações com hipóxia (baixa de oxigênio), valorizou-se muito 
o papel da hipóxia perinatal e dos traumas de parto, como 
fatores determinantes de lesões cerebrais irreversíveis.

E mesmo depois de Sigmund Freud, em 1897, ter cha-
mado a atenção para o fato de que, se muitas das crianças 
apresentavam, além das alterações motoras, outros proble-
mas, tais como, retardo mental, convulsões e distúrbios vi-
suais, o mais provável é que a causa pudesse estar também 
relacionada com agressões ocorridas em fases bem mais 
precoces da vida intrauterina; mesmo assim, a hipóxia peri-
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-natal foi considerada, até recentemente, como a principal 
causa de PC. O pensamento de Freud era que, em certos ca-
sos, os problemas ao nascer seriam, na realidade, consequ-
ência de um desenvolvimento anormal do cérebro. Durante 
anos, essas observações de Freud não foram muito valoriza-
das até que, no final dos anos 1980, pesquisas importantes 
realizadas nos Estados Unidos e na Austrália demonstraram 
que tanto a hipóxia quanto outros problemas neo-natais não 
eram as principais causas de PC e que, na maioria das crian-
ças com PC, a causa era desconhecida. Desordens genéticas, 
fatores teratogênicos ou outras influências nas fases iniciais 
da gravidez teriam que ser mais intensamente investigados.

Com os avanços da tecnologia para diagnóstico, prin-
cipalmente nas áreas da imagem e da genética, uma melhor 
compreensão das causas de PC vem sendo cada vez mais 
possível. Um número significativo de crianças, que antes re-
cebiam o diagnóstico de PC por hipóxia peri-natal porque 
demoraram a chorar e tiveram cianose (ficaram roxinhas), 
hoje, depois da ressonância magnética, recebem o diagnós-
tico de uma malformação cerebral e a implicação desse fato 
é que a causa do problema pode ser uma desordem genética 
ou um fator agressivo ocorrido nas primeiras semanas ou 
meses de gestação.
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Dentre as causas pré-natais, além das desordens gené-
ticas, as mais importantes são infecções congênitas (citome-
galia, toxoplasmose, rubéola) e hipóxia fetal decorrente de 
complicações maternas, como no caso das hemorragias. A 
exposição da mãe a substâncias tóxicas ou agentes teratogê-
nicos, tais como radiação, álcool, cocaína e certas medica-
ções, principalmente nos primeiros meses de gestação, são 
fatores de risco que têm que ser considerados.

As causas perinatais estão relacionadas principalmente 
com complicações durante o parto, prematuridade e hiper-
-bilirrubinemia.

As principais causas de paralisia cerebral pós-natal são in-
fecções do sistema nervoso central (meningites e encefalites), 
traumatismo crânio-encefálico e hipóxia cerebral grave (quase 
afogamento, convulsões prolongadas e parada cardíaca).

10.3 DESORDENS ASSOCIADAS 

O termo paralisia cerebral implica alterações do mo-
vimento, mas a presença de outros distúrbios deve ser in-
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vestigada e o sucesso do tratamento depende da abordagem 
correta de todos os problemas associados.

10.3.1 Retardo mental 

A avaliação da função intelectual em crianças com cer-
tos tipos de envolvimento é difícil, porque a maioria dos tes-
tes normalmente aplicados para avaliar o desenvolvimento 
cognitivo requer respostas verbais e motoras, e um julga-
mento baseado apenas nas impressões iniciais pode levar a 
uma conclusão incorreta.

10.3.2 Epilepsia 

Os neurônios (células nervosas) estão permanente-
mente gerando impulsos elétricos. Essa atividade elétrica 
ocorre, normalmente, de uma maneira organizada. Quando 
certos grupos de neurônios entram em atividade excessiva e 
hiper-sincrônica, ou seja, quando vários neurônios entram 
em atividade elétrica ao mesmo tempo, ocorre um distúrbio 
do funcionamento do sistema nervoso central. Esses episó-
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dios de descarga elétrica anormal são chamados de crises 
epilépticas. Tais crises podem evoluir com hiperextensão e 
contrações musculares (convulsões), perda súbita do tônus 
muscular, perda ou alteração temporária da consciência e 
alteração temporária do comportamento.

Uma criança em crise pode apresentar os seguintes si-
nais: contrações musculares generalizadas ou localizadas, 
movimentos rítmicos com a cabeça, desvio do olhar para 
cima ou para o lado, movimentos rápidos de piscar os olhos, 
movimentos mastigatórios, ausência de resposta a uma so-
licitação verbal, episódios breves de olhar parado ou vago, 
ou crises de medo.

10.3.3 Alterações visuais 

Quando a criança nasce, o seu sistema visual não é 
ainda maduro. A fóvea, parte da retina responsável pela 
acuidade visual, ainda não se desenvolveu completamente. 
As células dessa região passam por um processo de cresci-
mento e organização e somente alcançam a maturidade por 
volta dos quatro anos de idade. Normalmente, em torno dos 
três meses de vida, a criança já é capaz de fixar e acompa-
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nhar um objeto em movimento, mas a visão binocular se 
desenvolve somente entre o terceiro e o sétimo mês.

Na PC, o estrabismo é frequente. Catarata (opacidade 
do cristalino), coriorretinite (inflamação da coróide e da re-
tina) e glaucoma (aumento da pressão ocular) são desordens 
oculares comumente encontradas nas infecções congênitas. 

10.3.4 Deficiência auditiva 

Algumas crianças com paralisia cerebral têm defici-
ência auditiva e o diagnóstico precoce é importante por-
que, no primeiro ano de vida, a experiência de escutar a 
fala humana orienta a formação de conexões nervosas em 
nível encefálico relacionadas à capacidade de linguagem e 
comunicação oral. A privação sensorial, nessa fase, pode 
comprometer o desenvolvimento dessas conexões. Alguns 
estudos em crianças com deficiência auditiva demonstra-
ram que, mais do que o grau da deficiência, o diagnóstico 
e a intervenção precoce (marcadamente até os 6 meses de 
idade) foram o melhor fator prognóstico para a aquisição 
da linguagem.
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10.4 ATIVIDADE FÍSICA COMO 
FORMA DE TRATAMENTO

Atividades físicas bem orientadas promovem o alonga-
mento e o fortalecimento muscular, favorecendo o melhor de-
sempenho motor e interferindo de maneira positiva no desen-
volvimento emocional e social.

Natação, dança, ginástica, futebol, equitação ou outras 
atividades esportivas são, indiscutivelmente, muito mais 
benéficas para determinado grupo de crianças do que tra-
tamentos fisioterápicos realizados dentro de um hospital ou 
centro de reabilitação. 

11 ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL

A interrupção aguda do fluxo sanguíneo de alguma 
parte do cérebro determina o que se chama isquemia ce-
rebral, que, se durar um período de tempo suficiente para 
provocar lesão no cérebro, leva ao acidente vascular cere-
bral (AVC).
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Algumas vezes, os sintomas do AVC podem melhorar 
espontaneamente em poucos dias. Essa condição é conhe-
cida como déficit neurológico focal reversível. Em outras 
ocasiões, o paciente apresenta sintomas neurológicos que 
duram menos de 24 horas, geralmente minutos (15 a 60 mi-
nutos), como dificuldade para falar, visão dupla (diplopia), 
vertigem e fraqueza ou formigamento em uma metade do 
corpo. Situações como essas ocorrem em consequência de 
uma isquemia cerebral transitória e acontecem no chamado 
acidente isquêmico transitório (AIT).

11.1 SINAIS DE ALARME DO AVC

O AVC é uma urgência neurológica e deve ser tratado 
prontamente. Para isso, os sintomas que acontecem na fase 
aguda devem ser reconhecidos.

Os sintomas mais frequentes são:

•	 Diminuição ou perda súbita da força na face, bra-
ço ou perna de um lado do corpo. 
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•	 Alteração súbita da sensibilidade, com sensação 
de formigamento na face, braço ou perna de um 
lado do corpo. 

•	 Perda súbita de visão num olho ou nos dois olhos. 
•	 Alteração aguda da fala, incluindo dificuldade 

para articular e expressar ou para compreender a 
linguagem. 

•	 Dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente. 
•	 Instabilidade, vertigem súbita, intensa e desequilí-

brio associado a náuseas ou vômitos. 

11.2 TIPOS DE AVC

Os AVC’s se classificam em dois grandes grupos: AVC 
isquêmico (chamado de infarto cerebral) e AVC hemorrági-
co (chamado de hemorragia cerebral).

Entre os AVC’s isquêmicos ou infartos cerebrais, des-
tacam-se três tipos: o infarto aterotrombótico, a embolia de 
origem cardíaca e o infarto lacunar. Cerca de 35% dos infar-
tos cerebrais são de origem aterotrombótica, 25% resultam 
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de embolias de origem cardíaca, 15% são infartos lacunares, 
e 5 a 10% são devidos a outras causas conhecidas. Em 15 a 
20%, a causa é indeterminada.

As hemorragias cerebrais podem ser de vários tipos: he-
matomas subdurais agudos ou subagudos (após traumatis-
mo craniano), hemorragia subaracnóideia (após ruptura de 
aneurisma ou malformação arteriovenosa) e hemorragia in-
tra-parenquimatosa (em pacientes com hipertensão crônica).

Entre outras causas menos frequentes para as hemorra-
gias cerebrais, incluem-se a angiopatia amilóide, alcoolismo 
crônico, hepatopatias e coagulopatias.

11.3 DIAGNÓSTICO DO AVC 
ATEROTROMBÓTICO

O diagnóstico de um infarto cerebral de origem atero-
trombótica é feito na presença de estenose arterial superior 
a 50%, de uma placa de ateroma ulcerada com mais de 2 
mm de profundidade, de oclusão ou trombose na artéria ca-
rótida comum ou na artéria carótida interna demonstrada 
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pelo Doppler carotídeo, e na ausência de cardiopatia produ-
tora de êmbolos.

São critérios sugestivos de AVC aterotrombótico: a pre-
sença de sopro à ausculta da artéria carótida ou subclávia, 
antecedentes de AITs, angina ou infarto do miocárdio, clau-
dicação intermitente ou doença arterial das extremidades in-
feriores e instalação progressiva ou intermitente do infarto. 
A tomografia ou ressonância magnética cerebral geralmente 
demonstram uma lesão isquêmica superior a 1,5 cm. 

11.4 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

A doença vascular cerebral constitui a terceira causa de 
morte no Ocidente. É também a segunda causa de perdas 
cognitivas, sendo a primeira a doença de Alzheimer.

A mortalidade na fase aguda, nos primeiros 30 dias, 
oscila entre 8 a 20%. O risco acumulado de mortalidade, 
no final do primeiro ano, é de 22%, sendo maior nos AVCs 
aterotrombóticos e cardioembólicos e menor nos infartos 
lacunares. O risco de recorrência de um AVC é maior nos 
primeiros 30 dias após um infarto cerebral. As taxas de re-
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corrência em longo prazo oscilam entre 4 a 14% ao ano. Os 
fatores de risco de recorrência do AVC são: diabetes e hiper-
tensão arterial diastólica.

11.5 REABILITAÇÃO DO PACIENTE 
COM AVC

Para a maioria das pessoas que sobrevivem a um AVC, 
a reabilitação é uma das partes mais importantes do trata-
mento. A reabilitação deve ter início em fases precoces, nos 
primeiros dias após o AVC, ainda no hospital geral, e, pos-
teriormente, deve ter continuidade numa unidade especia-
lizada em reabilitação de pacientes com doenças vasculares 
cerebrais.

O objetivo fundamental do programa de reabilitação é 
ajudar o paciente a adaptar-se às suas deficiências, favore-
cer sua recuperação funcional, motora e neuropsicológica, e 
promover sua integração familiar, social e profissional. Um 
programa de reabilitação adequado contribui para a recupe-
ração da autoestima.
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Para os pacientes com AVC extenso e sequelas graves 
e pessoas em estado vegetativo, recomenda-se mobilização 
passiva das extremidades envolvidas e mudanças de posição 
frequentes, no intuito de se prevenirem contraturas articu-
lares, úlceras por pressão sobre as áreas de apoio e trombose 
das extremidades inferiores.

Os programas de reabilitação incluem a terapia física e 
ocupacional e a reabilitação cognitiva e da linguagem. Es-
ses programas integram um grande número de profissio-
nais (fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, professores, 
professores de educação física, fonoaudiólogos, assistentes 
sociais, médicos clínicos e neurologistas, além dos profis-
sionais da enfermagem) e, evidentemente, o paciente e sua 
família. Quem sofreu o AVC deve perceber que familiares, 
amigos e pessoas próximas são inseridos, na medida de suas 
possibilidades, no programa de reabilitação.

Os primeiros três a seis meses após o AVC são os mais 
importantes no processo de readaptação. A maioria dos 
movimentos voluntários se recuperam nos primeiros seis 
meses. Linguagem, equilíbrio e habilidades funcionais po-
dem continuar melhorando até dois anos.
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11.6 ATIVIDADE FÍSICA

Após a lesão cerebral, podem-se observar alterações do 
equilíbrio e da coordenação motora, assim como uma perda 
parcial ou total dos movimentos voluntários dos membros 
superiores e/ou membros inferiores. O retorno dos movi-
mentos depende da reorganização neurológica e não está di-
retamente relacionado à realização de exercícios. Estes têm 
por finalidade manter as amplitudes articulares, melhorar 
a flexibilidade e a força muscular, estimular o equilíbrio e a 
coordenação motora, prevenir distúrbios circulatórios, favo-
recer a percepção corporal e estimular o uso da motricidade 
voluntária preservada. Sempre que possível, os exercícios de-
vem ser direcionados a atividades funcionais do dia a dia da 
pessoa, visando à maior independência.

De acordo com o interesse e a motivação, após uma 
avaliação prévia feita por profissionais especializados, o pa-
ciente poderá realizar atividades lúdico-desportivas adapta-
das, tais como tênis de mesa, natação e caminhadas. Essas 
atividades têm por objetivo melhorar o condicionamento fí-
sico geral, reduzir os fatores de risco do AVC e proporcionar 
vivência e experiência em atividades em grupo, favorecendo 
a reinserção social.
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12 DISTROFIA MUSCULAR 
PROGRESSIVA

As distrofias musculares são doenças hereditárias carac-
terizadas por uma desordem progressiva dos músculos. Os 
músculos tornam-se fracos e se atrofiam com o tempo. A dis-
trofia muscular tipo Duchenne é a mais comum das distrofias. 
Nesta, durante o primeiro ano de vida, não se observa qual-
quer alteração clínica aparente. Um pequeno atraso na aquisi-
ção da marcha e quedas mais frequentes do que o normal são 
às vezes relatadas pelos pais. Em seguida, observam-se difi-
culdade para subir e descer escadas. Andar vai ficando cada 
vez mais difícil e, geralmente, entre 10 e 12 anos de idade, a 
criança passa a precisar de cadeira de rodas para se locomover.

O exame físico revela atrofia da musculatura proximal 
e logo surge hipertrofia de panturrilhas, devido à grande 
quantidade de depósito de gordura substituindo as fibras 
musculares. O envolvimento de membros inferiores é mais 
acentuado e precoce do que o de membros superiores. Nas 
fases mais avançadas da doença, a musculatura distal é tam-
bém comprometida e observa-se o desenvolvimento de ci-
foescoliose (desvio da coluna). Em 50 por cento das crian-
ças, pode haver acometimento do coração (cardiomiopatia). 
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12.1 CAUSA

Doença hereditária recessiva, ligada ao X, causada por 
mutação na proteína distrofina, situada no braço curto do 
cromossomo X. Herança ligada ao X, implica, quando a 
mãe é portadora do gene, o risco percentual de recorrência 
da doença em torno de 50 por cento, para filhos do sexo 
masculino.

As mulheres, habitualmente, não apresentam sinais clí-
nicos da doença muscular, ainda que possam herdar o gene 
(50% de risco, se a mãe for portadora). Os poucos casos já 
observados têm relação, em sua maioria, com anomalias es-
truturais do cromossomo X, que levam à inativação prefe-
rencial do cromossomo que tem o gene normal. Quando a 
mutação é detectável por método molecular, o diagnóstico 
pré-natal é possível.
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12.2 TRATAMENTO

12.2.1 Aconselhamento genético

Após o diagnóstico e a detecção de portadoras, através da 
dosagem de CPK ou da distrofina, o aconselhamento genético 
é a primeira conduta a ser tomada. Esse aconselhamento pode 
ser difícil nos casos únicos dentro de um grupo familiar, uma 
vez que as mutações novas respondem por porcentagem rela-
tivamente alta dos casos, e determinar com certeza se a mãe é 
portadora da mutação pode ser tarefa complexa. 

12.2.2 Terapia funcional

A terapia funcional tem como principais objetivos re-
tardar o desenvolvimento de deformidades graves, através 
de exercícios ativos e correção da postura, estimular a inde-
pendência nas atividades da vida diária e melhorar a ven-
tilação pulmonar. A criança deve ser incentivada a evitar 
a cadeira de rodas até quando possível. É importante res-
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saltar que exercícios intensivos não trazem nenhum ganho 
de massa muscular ou de força e são contraindicados para 
pacientes que apresentem comprometimento cardíaco. 

12.2.3 Medicamentos

A administração de prednisona tem sido associada a 
alguma melhora em curto prazo; no entanto, seus efeitos 
colaterais em potencial constituem uma barreira para a uti-
lização desse recurso no tratamento da distrofia muscular 
tipo Duchenne. Recentemente, foi introduzido no mercado 
um novo produto – o deflazacort – que parece apresentar 
vantagens sobre a prednisona, tendo menor incidência de 
efeitos colaterais. No longo prazo, é possível que se torne 
viável a terapia gênica, com melhora do prognóstico quanto 
à sobrevida. 

Programas de socialização, suporte emocional e apoio 
à família são momentos importantes do tratamento. 
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12.3 ATIVIDADE FÍSICA

Um programa de atividade física pode ser realizado 
nos primeiros estágios da doença, visando à preservação 
da marcha e prevenção de contraturas e atrofias muscula-
res. Atividades que desenvolvam força, principalmente dos 
membros inferiores, abdome e quadril, têm influência po-
sitiva no desenvolvimento muscular. Atividades aquáticas, 
jogos lúdicos, exercícios respiratórios, atividades aeróbicas 
de baixa intensidade e atividades rítmicas são extremamen-
te benéficas e motivadoras, diminuindo o impacto da dege-
neração e melhorando a qualidade de vida. 
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento humano permite a cada indivíduo 
uma progressiva possibilidade de empreender atividades 
novas, as quais irão conduzi-lo a níveis cada vez mais com-
plexos de conhecimentos, não sendo possível desenvolver 
os processos de formação sem colocar os problemas dos su-
jeitos e das suas capacidades.

O desenvolvimento humano é uma imbricada relação 
de fatores e taxionomias, onde estão envolvidos desenvolvi-
mento cognitivo, afetivo, social e motor, os quais, cada um 
destes, possuem classificações que atribuem comportamen-
tos normalmente definidos por níveis, estágios, etapas ou 
fases. Nesse aspecto, vários pesquisadores têm procurado 
estabelecer um comparativo do “desenvolvimento normal” 
com o “desenvolvimento anormal” ou atípico. Entretan-
to, parece que essa relação não é unívoca, não se trata de, 
simplesmente, relatar que uma pessoa está fora do curso 
normal e criar uma taxionomia que descreva e explique as 
diferenças no desenvolvimento e os tipos de deficiência, 
sejam elas físicas, relacionadas ao desenvolvimento motor, 
relacionais, que envolvem o desenvolvimento afetivo-social, 
ou intelectuais, que envolvem o desenvolvimento cognitivo. 
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É preciso entender, pesquisar e criar condição para o bom 
desempenho das pessoas com necessidades especiais, não 
importando que tais necessidades tenham sido adquiridas 
por acidente, trauma ou por uma má formação congênita. 

Dessa forma, é necessário compreender tais “desenvol-
vimentos” como componentes atrelados ao desenvolvimento 
humano. No que tange especificamente ao desenvolvimento 
motor, isso nos permite interpretá-lo mediante duas posi-
ções vistas como complementares. A primeira seria o orga-
nismo em desenvolvimento, que deve ser entendido como 
um sistema resultante de processos maturacionais endóge-
nos, determinados por um trajeto de evolução próprio (indi-
vidualizado), apresentando uma sequência invariante e mo-
dificações altamente previsíveis. Assim, o desenvolvimento 
depende da própria disponibilidade do organismo para se 
desenvolver. Na segunda, o desenvolvimento deve ser enten-
dido pela sua complexidade, dependente da reunião de con-
dições favoráveis que não exercem apenas uma influência 
passiva, mas com as quais o organismo estabelece interação. 
Tal interação está estabelecida entre o indivíduo e o ambien-
te e é conhecida como experiência. Contudo, as mudanças 
críticas do desenvolvimento podem ser entendidas de forma 
probabilística, apesar da sequência do desenvolvimento ser 
um processo previsível. Nesse sentido, não se deve reduzir a 
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complexidade do processo de desenvolvimento a processos 
simplificados e isolados, tampouco desconsiderar o contexto 
em que ocorre o desenvolvimento e a aprendizagem.

Nesses dois contextos, diferenças apresentadas são ti-
das como características individuais inatas e adquiridas ao 
longo da vida. Dessa forma, formulamos a seguinte pergun-
ta: quem não é diferente? Quem é igual? Imaginar que uma 
pessoa com necessidade especial é diferente é não conceber 
o princípio da individualidade, pelo qual cada ser humano é 
um ser único e o normal é ser diferente.

Não se rotula a pessoa pela sua característica física, vi-
sual, auditiva ou intelectual, porque o indivíduo está acima 
de suas restrições ou constraints, como será abordado mais 
adiante. Além disso, a construção de uma verdadeira socie-
dade inclusiva passa, também, pelo cuidado com a lingua-
gem, através da qual se expressa, voluntária ou involuntaria-
mente, o respeito ou a discriminação em relação às pessoas 
com deficiência. Por isso, vamos sempre nos lembrar que a 
pessoa com deficiência, antes de ter deficiência, é, acima de 
tudo e simplesmente uma pessoa (SILVA, 2009).

Grande parte da sociedade, que não possui familia-
ridade ou não atua na área da deficiência, promovendo a 
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cidadania e inclusão social, utiliza o termo “portadores 
de deficiência” ou “portadores de necessidades especiais”, 
para designar alguém com deficiência. Na maioria das ve-
zes, desconhece-se que o uso de determinada terminologia 
pode reforçar a segregação e a exclusão. Cabe esclarecer que 
o termo “portadores” implica algo que se “porta”, de que é 
possível se desvencilhar tão logo se queira ou se chegue a 
um destino. Remete, ainda, a algo temporário, como portar 
um talão de cheques, portar um documento ou ser portador 
de uma doença. A deficiência, na maioria das vezes, é algo 
permanente, não cabendo o termo “portadores”.

 Além disso, quando se rotula alguém como “porta-
dor de deficiência”, nota-se que a deficiência passa a ser “a 
marca” principal da pessoa, em detrimento de sua condição 
humana. Há que se ressaltar e valorizar a pessoa, acima de 
tudo, independentemente de suas condições físicas, senso-
riais ou intelectuais.

Também, em um determinado período, acreditava-se 
como correto o termo “especial” e sua derivação, “pessoas 
com necessidades especiais”. “Necessidades especiais”, quem 
não as possui, tendo ou não deficiência? E realmente, essa 
terminologia veio na esteira das necessidades educacionais 
especiais de algumas crianças com deficiência, passando a 
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ser utilizada em todas as circunstâncias, fora do ambiente 
escolar (SILVA, 2009).

2 A IMPORTÂNCIA DAS 
RESTRIÇÕES – CONSTRAINTS – 
COMO MEIO DE AJUSTAMENTO 
NA EXECUÇÃO DE HABILIDADES 
MOTORAS

A aquisição de habilidades motoras é, por natureza, um 
processo dinâmico e complexo, que envolve aspectos como 
variabilidade, organização hierárquica e estabilização de 
movimentos (MANOEL, 2005).

Uma compreensão mais clara das interações dinâmi-
cas, denominadas restrições, entre o indivíduo (pessoa), o 
ambiente e a tarefa motora, torna-se aspecto relevante em 
investigações sobre o desenvolvimento motor (MANOEL, 
1996). Podendo ser uma considerável aliada numa atuação 
profissional mais consistente, consciente e comprometida 
com alunos que apresentam necessidades educacionais es-
peciais. Como já relatado, não podemos, de forma alguma, 
ignorar que cada pessoa é única e isso irá se refletir no seu 
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desenvolvimento. Os relatos de Nabeiro, Duarte e Manoel 
(1995), em estudo sobre o comportamento motor de crian-
ças com síndrome de Down, confirmam que existe uma 
necessidade urgente de investigações que discutam de que 
modo o ambiente e a tarefa interagem com o processo de 
desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais. 

Alguns pesquisadores, como Manoel e Oliveira (2000), 
Nabeiro, Duarte e Manoel (1995), Oliveira e Manoel (2002) 
consideram em seus estudos as relações entre ambiente, 
objetivo da tarefa, padrão de movimento e estados de de-
senvolvimento. Esses estudos demonstram que, em geral, 
as classificações tradicionais do comportamento motor, em 
termos de estágios ou níveis de desenvolvimento, estão na 
dependência do objetivo da tarefa – por exemplo, o arre-
messar a distância ou ao alvo – e das condições do ambiente 
– estável ou instável. 

Cruz e Lemishka (2010) relatam que, no desenvolvi-
mento do padrão de movimento andar, é possível observar 
que algumas pessoas andam mais cedo, outras um pouco 
mais tarde. O tempo para se chegar a determinado estágio 
de movimento recebe a influência da interação de aspectos 
constitutivos e ambientais pertinentes ao indivíduo. Cabe 
ressaltar que padrão de movimento refere-se ao modo par-
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ticular que cada indivíduo possui de organizar as ações mo-
toras necessárias à resolução de problemas decorrentes de 
sua interação com seu ambiente físico-social.

A relação entre o padrão de movimento e as condições 
ambientais não é única. Isso é exemplificado por Higgens e 
Spaeth (1972), num estudo em que crianças praticaram o ar-
remesso a distância com uma mão por cima do ombro a um 
alvo e em diferentes condições ambientais. Nessas circunstân-
cias, o padrão de movimento resultante era relacionado à esta-
bilidade do ambiente. Os movimentos sempre apresentavam 
variações de uma tentativa à outra. Quanto mais instável o 
ambiente, mais variado era o padrão. Posteriormente, Higgens 
(1978) observou que não há um padrão fundamental típico a 
cada ação, como preconizado por pesquisadores do desenvol-
vimento motor. Cada padrão de movimento refere-se a uma 
solução particular, única, para um dado problema motor, em 
que as peculiaridades da interação indivíduo-ambiente têm 
grande influência. Esses relatos vêm confirmar que existe uma 
estrutura de execução, mas a forma pode ser variável median-
te as circunstâncias (restrições ambientais e da tarefa) e condi-
ções que a pessoa apresenta (restrições do organismo). 

Newell (1986) propõe que o desenvolvimento é resul-
tante de mudanças em restrições impostas à ação. Uma res-
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trição pode ser vista como uma característica que limita o 
movimento de um dado sistema, isto é, reduz o número de 
configurações possíveis de um sistema. No comportamento 
motor, restrições irão reduzir os graus de liberdade de mo-
vimento, sendo, portanto, essenciais para facilitar a tarefa de 
controle motor. Como proposto por Newell (1986), as res-
trições podem ser identificadas em vários níveis de análise: 
bioquímico, biomecânico, morfológico e neurológico. Em 
particular, Newell (1986) propõe três categorias de restri-
ções cuja interação resultaria num padrão ótimo de coorde-
nação motora: a) “restrições organísmicas (da pessoa)”, ca-
racterizadas por aspectos morfológicos do indivíduo, como 
massa corporal, dimensões corporais e deformação/falta de 
membros. As mudanças em tamanho absoluto e relativo de 
segmentos corporais teriam um impacto marcante no de-
senvolvimento motor. O mesmo aplicar-se-ia à existência 
de estruturas coordenativas. Essas estruturas atuariam na fi-
xação de articulações, reduzindo os graus de liberdade. Isso 
é observado no arremesso de crianças que, por volta de três 
anos de idade, concentram toda ação no braço de arremes-
so, enquanto mantêm fixos os demais segmentos do corpo; 
b) “restrições ambientais”, que incluem a gravidade, a den-
sidade do meio, luz natural, as condições físico-sociais do 
meio, entre outras. Num certo sentido, todas as restrições 
externas ao organismo seriam restrições ambientais. Entre-
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tanto, Newell (1986) afirma que é importante diferenciar as 
restrições que são gerais a qualquer ação daquelas que são 
específicas a uma dada tarefa; c) “restrições da tarefa”.

Essa terceira categoria incluiria as outras três categorias: 
objetivo da tarefa, regras que especificam ou restringem a di-
nâmica da resposta e implementos ou máquinas que especifi-
cam ou restringem a dinâmica da resposta. O objetivo define 
a função que deve ser exercida, podendo ou não definir como 
exercer essa função. Por exemplo, a ação de abrir uma por-
ta pode ser realizada de várias formas, enquanto a execução 
de um salto típico em ginástica olímpica exige um padrão 
de movimento particular (NEWELL, 1986). As regras de 
execuções típicas em habilidades específicas do esporte irão 
também exercer influência na especificação da dinâmica do 
padrão de movimento, ainda mais quando se tratar de uma 
pessoa com necessidade especial. O mesmo se aplica às ca-
racterísticas do objeto a ser manipulado pelo executante. Por 
exemplo, as variações no tamanho de uma bola a ser propul-
sionada irão influenciar a seleção do padrão de movimento 
(BURTON; GREER; WIESE-BJORNSTAL, 1992, 1993).

Para alguns pesquisadores, o papel da restrição consiste 
na elaboração de um programa de ação (MANOEL; OLI-
VEIRA, 2000). Programas de ação passam por mudanças 
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ao longo do eixo temporal de vida da criança. Crianças que 
apresentam um padrão de movimento rudimentar, numa 
dada ação motora, estariam utilizando programas de ação 
igualmente rudimentares. Evidentemente que as restrições 
do organismo, do ambiente e da tarefa irão exercer influên-
cias, mas tais influências seriam correlacionadas ou adminis-
tradas por um programa de ação. Para que essas influências e 
correlações sejam mais bem compreendidas é necessário que 
sejam realizados estudos em que haja manipulação experi-
mental, não só das restrições já mencionadas, mas também 
dos programas de ação que o indivíduo é capaz de elaborar.

Uma forma de conduzir tais estudos consistiria, inicial-
mente, em identificar o nível de desenvolvimento motor de 
uma criança numa dada tarefa. Esse nível estaria diretamen-
te relacionado à capacidade de elaboração de um progra-
ma da ação. Caso as mudanças nas restrições da tarefa não 
levem a mudanças qualitativas no padrão de movimento, 
poder-se-á deduzir que o programa de ação não está sufi-
cientemente desenvolvido para dominar o aumento dos 
graus de liberdade.

Estudos têm demonstrado que os níveis de desenvol-
vimento nas habilidades motoras básicas são suscetíveis às 
influências do ambiente e da tarefa (BASSO; MARQUES; 
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MANOEL, 2005; OLIVEIRA; MANOEL, 2005), reforçan-
do a necessidade de se compreender como as diferentes 
restrições do ambiente/tarefa interagem com a pessoa em 
desenvolvimento. Esse fato fica mais relevante quando tra-
tamos de pessoas com deficiência (GIMENEZ, 2001; NA-
BEIRO; DUARTE; MANOEL, 1995).

3 O COMPORTAMENTO MOTOR 
“NORMAL”

O comportamento motor é caracterizado basicamente 
por três fenômenos: 

1 Aprendizagem motora: enfatiza a aquisição de 
habilidades motoras, a melhoria de desempenho 
do aprendizado, ou a reaquisição de habilidades 
difíceis de executar, por conta de não poderem ser 
executadas devido à lesão ou doença.

2 Controle motor: relaciona-se à forma como nos-
sas funções do sistema neuromuscular ativam e 
coordenam os músculos e membros envolvidos 
na realização de uma habilidade motora.
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3 Desenvolvimento motor: é o estudo das mudan-
ças do comportamento motor humano ao longo 
da vida, os processos que estão por trás dessas mu-
danças e os fatores que as afetam (HAYWOOD; 
GETCHELL, 2005), como:

a) Mudanças relativas à idade.

•	 Sequências previsíveis de crescimento e 
desenvolvimento pelas quais a maioria 
das crianças passam. 

•	 O conhecimento dessas sequências for-
nece uma base a partir da qual se ofere-
cerão as melhores experiências de ensi-
no para o aluno/pessoa.

b) Movimento como produto/resultado.

c) Mudanças como processos subjacentes.

De modo geral, o estudo do desenvolvimento motor 
contribui para o conhecimento geral de nós mesmos e do 
mundo em que vivemos. Além de nos levar a compreender 
o desenvolvimento humano ao longo da vida, ajuda-nos a 
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diagnosticar problemas que não se desenvolvem normal-
mente. Ajuda os indivíduos a melhorar seu potencial de 
movimento, propondo atividades adequadas ao desenvolvi-
mento. Pode-se comparar “normal” para populações com 
necessidades especiais e aí reconhecer problemas de coor-
denação, tendências, e ganhos motores. O termo “desenvol-
vimento” está associado à mudança e ao tipo de qualida-
de da experiência por que passamos ao longo da vida. Por 
exemplo, se essas experiências são adequadas ao desenvol-
vimento na primeira infância, programa de exercícios, rea-
bilitação, ou se a aprendizagem de habilidades esportivas irá 
assegurar que a criança se desenvolverá normalmente.

Manoel (2005) aponta que mudança é o foco central 
do desenvolvimento, e a representação mais comum desse 
processo é dada porque enfoca a estabilidade do comporta-
mento, mais precisamente os diferentes níveis de estabilidade 
pelos quais o organismo passa ao longo do tempo. Esses ní-
veis correspondem aos estágios, fases ou etapas da sequência 
de desenvolvimento. Ainda que a estabilidade seja uma parte 
importante do desenvolvimento motor, é a mudança de um 
nível de estabilidade para outro que caracteriza esse processo.

Tais mudanças determinam as características de uma 
sequência de desenvolvimento que tem sido apresentada de 
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diversas formas e modelos (GALLAHUE; OZMUN, 2005; 
MANOEL, 1994). Normalmente elas sintetizam o conheci-
mento acumulado em torno do quanto muda no comporta-
mento motor. 

Em Manoel (2005), os modelos de sequência de desen-
volvimento motor têm duas implicações: teórica e prática. 
No plano teórico, os modelos de sequência estimulam o le-
vantamento de questões e o estabelecimento de hipóteses 
em torno das mudanças neles descritas. No plano prático, os 
modelos de sequência servem de inspiração para o desen-
volvimento de currículos, além de servir como referência 
para que se identifique e avalie o estado de desenvolvimento 
motor dos indivíduos, nas diferentes etapas da vida. Consi-
derando os avanços do conhecimento sobre o desenvolvi-
mento motor típico, pode-se estabelecer as seguintes fases, 
de acordo com Manoel (2005):

•	 Fase dos movimentos fetais – corresponde à aqui-
sição de movimentos no período de vida intrau-
terina; esses movimentos são de todo tipo: rápi-
dos, lentos, seriados, discretos, uniarticulares e 
multiarticulares; parecem ser causa e efeito do 
desenvolvimento neuro-muscular (descrito por 
PRECHTL, 1986 apud MANOEL, 2005).
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•	 Fase dos movimentos reativos e espontâneos – 
corresponde à aquisição e ao desaparecimento de 
dois tipos de movimentos: a) os associados a um 
conjunto finito de estímulos, no caso dos reativos; 
b) gerados sem estimulação externa, no caso dos 
espontâneos, fundamental na sobrevivência do 
recém-nascido. Os movimentos reativos, junta-
mente com os espontâneos, possibilitam os meios 
para a exploração do meio físico e social por parte 
do bebê no primeiro ano após o nascimento (MA-
NOEL, 1999 apud MANOEL, 2005).

•	 Fase de ações motoras básicas – corresponde à 
aquisição de movimentos voluntários, isto é, movi-
mentos em que a intenção age como uma restrição 
cognitiva na emergência de padrões de movimento 
(MANOEL, 2000 apud MANOEL, 2005); daí re-
sulta a aquisição de uma ampla gama de habilida-
des motoras da vida diária nas classes de locomo-
ção, manipulação e orientação, cujo papel também 
é entendido como o de servir de fundamento para 
ações especializadas (GALLAHUE;  OZMUN, 
2005; SEEFELDT; HAUBENSTRICKER, 1982; 
TANI et al., 1988); a prevalência dessas ações em 
crianças de todo o mundo confere a elas um cará-
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ter universal, levando à conclusão de que se trata de 
habilidades “naturais”, todavia isso não implica um 
pré-determinismo genético por trás de sua aqui-
sição, mas sim a alta probabilidade de ocorrência 
de correlações entre fatores internos e externos ao 
organismo, que contribuem para essa aquisição 
(OYAMA, 1985 apud MANOEL, 2005).

•	 Fase de combinação das ações motoras básicas –
corresponde à aquisição de diferentes formas de 
combinação entre habilidades de locomoção, ma-
nipulação e orientação; a existência dessa fase é 
pouco reconhecida e só recentemente há alguns 
indicativos que apontam em sua direção (GIME-
NEZ, 2001 apud MANOEL, 2005).

•	 Fase de ações motoras especializadas - a aquisição 
dessas ações é tida como resultado da influência 
cultural, daí elas serem denominadas também de 
habilidades culturalmente determinadas (TANI et 
al., 1988). Entretanto, o caráter particular e espe-
cífico dessas ações deve-se à ocorrência de corre-
lações entre fatores internos e externos ao orga-
nismo, as quais são circunscritas a determinados 
nichos ecológicos. Como elas são orientadas a 
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contextos particulares, podem ser agrupadas em 
habilidades do cotidiano, ocupacionais, expressi-
vas, artísticas, esportivas e recreativas (MANOEL, 
2000 apud MANOEL, 2005).

Manoel (2005) ainda relata que, mais do que as mu-
danças entre as fases descritas, existem mudanças que ocor-
rem no interior de cada fase. O autor toma como exemplo 
a fase dos movimentos reativos e espontâneos, em que há 
o aparecimento e desaparecimento de reflexos primitivos. 
Já a fase das ações motoras básicas compreende diferentes 
etapas na aquisição de ações como correr, arremessar, rolar, 
rebater, entre outras. Por conta dessas características, as fases 
aglomeram um conjunto de mudanças semelhantes a cada 
tipo de movimento ou ação, além desses comportamentos 
se situarem no mesmo período de aparecimento, aperfeiçoa-
mento e desaparecimento. Nesse sentido, a denominação de 
“fases de desenvolvimento”, na sequência de desenvolvimen-
to motor, não tem o mesmo status epistemológico de fases 
descritas em outras teorias de desenvolvimento, como é o 
caso mais conhecido, o desenvolvimento cognitivo de Pia-
get (1982). Manoel (2005) ainda afirma que, para que fossem 
similares, seria necessário que as fases de desenvolvimento 
motor refletissem estados de organização interna subjacen-
tes aos movimentos e ações. A sequência de desenvolvimen-
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to motor é orientada ao produto, pois cada fase é definida 
pelo tipo de movimento ou ação que aparece num mesmo 
período de vida do indivíduo, e ainda, por meio de descri-
ções das características espaço-temporais dos movimentos. 

4 O COMPORTAMENTO MOTOR 
“DA PESSOA COM NECESSIDADE 
ESPECIAL”

Um grande problema em definir o comportamento 
motor da pessoa com necessidade especial se refere à abran-
gência dos níveis ou graus de deficiências existentes. Entre-
tanto, por esses mesmos motivos, acumulam-se fatores e 
níveis em escalas diversas, como as estabelecidas em jogos 
olímpicos, CID-10 e outras mais.

Gimenez (2001) e Gimenez e Manoel (2005) relatam 
que, frequentemente, ao observar-se o andar de uma criança 
portadora da Síndrome de Down, verifica-se um padrão di-
ferenciado. Em muitos indivíduos, esse padrão é evidenciado 
pela locomoção com a base das pernas mais afastada e maior 
oscilação do tronco. Num primeiro momento, diante dessa 
observação, poderíamos inferir a existência de um atraso, ou 
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mesmo de uma deficiência no controle de movimentos. En-
tretanto, as dificuldades que detectamos de controle podem 
estar associadas a problemas de ordem estrutural. 

Mas, de fato, o que observamos é que o controle motor 
é o responsável pelo suporte na interação entre sistemas e os 
níveis diferentes de controle nos anos iniciais da vida. Essa 
interação pode ser percebida em várias tarefas de controle 
postural (DUARTE, 2000) e manipulação, como alcançar 
objetos (ELLIOTT; CONNOLLY, 1984; STABELINI NETO 
et al., 2004). A partir desses trabalhos, sugere-se que, no pro-
cesso de desenvolvimento, exista a integração entre os siste-
mas responsáveis pelo controle motor. Dessa forma, Seaman 
e DePauw (1982) afirmam que é possível identificar uma 
grande capacidade de adaptação do organismo deficiente, 
embora, dependendo de sua natureza, uma deficiência possa 
gerar dois tipos de “problemas”: a) impedimentos – que se 
referem a desvios estruturais ou morfológicos originários; b) 
incapacidade – que se referem às limitações funcionais ma-
nifestadas por meio do desempenho. 

Como forma de retratar os diversos tipos de “problemas”, 
vários estudos (GIMENEZ, 2005; GORGATTI; COSTA, 
2005) contribuem para mostrar como isso pode estar acon-
tecendo em diferentes tipos de deficiência, seja ela sensorial, 
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mental ou físico-motora, ou mesmo em alguns problemas de 
ordem neurológica. Porém, de forma geral, quando se tratar 
de prática esportiva, deve-se levar em consideração a natureza 
e severidade da deficiência, a funcionalidade em relação às ha-
bilidades e o desempenho observado, para classificar grupos. 
A seguir serão apresentados alguns grupos de deficiências:

4.1 DEFICIÊNCIAS SENSORIAIS

Nas deficiências sensoriais, mais especificamen-
te nas pessoas com deficiência visual, as pessoas apoiam 
o seu controle postural nos sistemas vestibular e somato-
-sensorial para realizar suas ações motoras. Considerando-
-se a importância do sistema visual no controle postural 
(SHUMMWAY-COOK; WOOLACOTT, 2002), seria pos-
sível especular que pessoas com deficiência visual não con-
seguiriam realizar atividades motoras com grande demanda 
de controle postural. Contudo, esses indivíduos não somen-
te são capazes de realizar essas atividades, como demons-
tram ganhos significativos na capacidade de equilíbrio, 
quando submetidos a programas de intervenção (HUTZ-
LER, 2011). De maneira similar, seria possível pressupor 
que indivíduos com deficiência visual realizariam sua orien-
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tação espacial para reproduzir uma trajetória baseados em 
informações colhidas pelos sistemas tátil e vestibular. Isso 
significa que, na ausência de uma fonte de informação sen-
sorial, esses indivíduos recorrem a outra fonte e criam con-
dições favoráveis para a solução de seus problemas motores.

Uma outra deficiência sensorial seria a dos indivídu-
os portadores de deficiência auditiva, que frequentemente 
apresentam comprometimento do aparelho vestibular. Em 
razão dessa peculiaridade, não são raros os casos de crianças 
com deficiência auditiva também apresentarem déficit no 
controle postural. Contudo, há indícios de que essa defasa-
gem diminua substancialmente com o chegar dos dez anos 
de idade. Isso se dá em razão de uma integração mais efetiva 
entre os sistemas proprioceptivo e visual, como afirma Kaga 
(1999), citado por Gimenez (2005). A forte interação entre 
esses sistemas possibilitaria ao portador de deficiência au-
ditiva meios para controlar o corpo de maneira satisfatória. 

4.2 DEFICIÊNCIA MENTAL

Alguns exemplos de adaptação também são encon-
trados em indivíduos com deficiência mental, em especial 
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nas pessoas com Síndrome de Down. Mauerberg de Castro 
(2000, 2005) compara o andar de crianças e adultos com-
Síndrome de Down em condições diferentes: sobre um 
trampolim e sobre colchões. Por meio da análise topológica 
dos movimentos, identificou-se que as crianças, sem receio 
de cair do trampolim, brincavam sobre ele, economizando 
movimento articular no andar. Por outro lado, os adultos, 
demonstrando sinais de declínio motor durante a locomo-
ção sobre o trampolim, realizaram passadas curtas, lentas 
e instáveis. As crianças diminuíram a atividade flexora e 
extensora articular sem inibir a propulsão, ao passo que os 
adultos controlaram a todo custo a liberdade do movimen-
to, de modo a diminuir o efeito mola indiscriminado da su-
perfície. Na interpretação da autora, os grupos demonstra-
ram modos coordenativos preferenciais de acordo com suas 
restrições particulares. Tanto os adultos como as crianças 
apresentaram capacidade para lidar adequadamente com as 
suas restrições motoras.

Seaman e DePauw (1982) afirmam que é possível que 
o padrão de andar marcado por maior oscilação do tronco e 
base mais afastada – típico desses indivíduos – indique uma 
estratégia preferencial diante de uma limitação de ordem es-
trutural. Essa estratégia de controle pode ser influenciada por 
prioridades do sistema nervoso, que estariam ligadas à segu-
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rança. Alterações de aparelho vestibular são características 
dessas populações e estão relacionadas a dificuldades no con-
trole postural, ocasionando uma forma de andar diferenciada.

4.3 DEFICIÊNCIAS MOTORAS

Gimenez (2005) descreve que, embora a amputação de 
um membro possa conduzir a uma ruptura das conexões si-
nápticas desenvolvidas ao longo da vida, há evidência de que 
as consequências de uma amputação devem envolver uma 
reorganização maior das projeções aferentes e eferentes, as 
quais, possivelmente, contribuiriam para uma diferenciação 
dos padrões motores observados junto aos indivíduos am-
putados. Segundo Latash e Anson (1996), citados por Gi-
menez (2005), os comandos motores descendentes ao longo 
do sistema nervoso levam em conta o estado das conexões. 
O input proprioceptivo é utilizado no processo de geração 
de ajustes pré-programados e automáticos na atividade dos 
músculos, promovendo estabilidade postural durante os 
movimentos voluntários. Dessa forma, quando da ocorrên-
cia de uma amputação distal, espera-se uma reorganização 
dos comandos motores descendentes e uma delegação do 
controle postural – antes a cargo do sistema proprioceptivo 
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– para outras modalidades, como a visão e o aparelho ves-
tibular. Logo, essa característica auto-organizável de nosso 
sistema também se manifesta diante da perda ou condição 
de restrição.

4.4 DISFUNÇÕES NEUROLÓGICAS

A disfunção neurológica, ou seja, os desvios nas fun-
ções do sistema nervoso central, pode envolver imaturidade 
(atraso no amadurecimento), lesões específicas do cérebro, 
fatores hereditários e/ou disfunções químicas. Alguns au-
tores referem-se a atraso estrutural neurológico, atrasos no 
sistema nervoso central, atrasos genético-constitucionais 
do hemisfério esquerdo e atrasos evolutivo-funcionais do 
hemisfério cerebral esquerdo. Com essas considerações, 
explicitamos um aspecto que julgamos importante para a 
clareza do conceito de distúrbio de aprendizagem: o fator 
neurológico. O distúrbio de aprendizagem é tido como psi-
coneurogênico, resultante de disfunções do sistema nervoso 
central e é compreendido como o termo utilizado para ex-
plicar comprometimentos neurológicos que interferem na 
percepção e no processamento da informação pelo aluno, 
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impedindo sua aprendizagem. O distúrbio é considerado 
um termo genérico referente a um grupo heterogêneo de 
distúrbios que se manifestam por dificuldades significativas 
na aquisição e no emprego da capacidade para ouvir, falar, 
ler, escrever, raciocinar e calcular. Esses distúrbios são in-
trínsecos e presumivelmente se devem a uma disfunção do 
sistema nervoso central, não sendo resultantes de condições 
deficientes ou influências ambientais. A disfunção neuroló-
gica, assim como as formas irregulares de desenvolvimento 
da habilidade mental, as dificuldades em tarefas acadêmicas 
e de aprendizagem específicas, a discrepância entre ativi-
dade real e potencial e a exclusão de outras causas são ele-
mentos que podem ser encontrados em várias definições de 
distúrbio de aprendizagem (CAMPOS, 1997).

Alguns problemas necessitam esclarecimento, por 
exemplo, se existe uma hierarquia entre segurança e eco-
nomia. É possível perguntar: será que o sistema de controle 
opta por operar de maneira econômica somente quando ele 
já dispõe de segurança? É possível que, quando as restrições 
forem maiores e o sistema tiver a sua segurança ameaçada, 
ele priorize a segurança. A interação entre esses fatores me-
rece uma discussão baseada na natureza de cada deficiência 
e no tipo de tarefa motora.
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Kirk e Rhodes (2011) descrevem que os primeiros anos 
da infância representam um período de tempo importante, 
em que habilidades fundamentais motoras/físicas, sociais e 
cognitivas são formadas. Crianças identificadas com atra-
so no desenvolvimento não conseguem realizar essas habi-
lidades fundamentais no mesmo ritmo que crianças com 
desenvolvimento típico e, consequentemente, têm um ris-
co ainda maior de saúde comprometida e mais atrasos no 
desenvolvimento social, emocional e cognitivo ao longo da 
vida. Atraso no desenvolvimento refere-se a um atraso cro-
nológico não permanente (por exemplo, físico, intelectual, 
social) em alcançar marcos típicos esperados em uma de-
terminada idade. Kirk e Rhodes (2011) relatam que, no Ca-
nadá, atrasos desenvolvimentais foram identificados como 
a mais comum incapacitante condição entre as crianças jo-
vens (idades 3-5). Aproximadamente 20.000 crianças foram 
identificadas com deficiência no Canadá, 68% dos casos 
por causa de um diagnóstico de atraso desenvolvimental (A 
PROFILE... 2001). Assim, os esforços de pesquisa focadas 
na melhoria do desenvolvimento social, cognitivo e físico 
das crianças com este tipo de atraso é uma prioridade de 
saúde pública em potencial.

Esses autores ainda relatam que às crianças identifica-
das com atraso no desenvovimento falta a competência ne-
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cessária para executar as habilidades motoras fundamentais 
e, dessa forma, ficam em risco eminente no que tange ao 
funcionamento físico, social, emocional; e, consequente-
mente, com pouca destreza mais tarde, no curso da vida. 

O acúmulo de informações por vários campos e a cres-
cente mudança dos meios de comunicação criou um am-
biente favorável para a integração de algumas áreas, tanto 
na intervenção quanto na busca da compreensão da defici-
ência. Esses acontecimentos contribuíram para a já citada 
concepção da complexidade, que parte do pressuposto de 
que qualquer que seja a deficiência, ela constitui um proble-
ma que necessita ser abordado sob várias perspectivas, por 
se tratar de um problema complexo.

Mauerberg-de-Castro (2005) apresenta outra deno-
minação e complementa a classificação geral de áreas de 
inadaptação ou deficiências com vários subtipos (Quadro 1).
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Quadro 1 – Divisão de áreas de inadaptação ou deficiência com 

subtipos

Fonte – O autor (2011) adaptação de Mauerberg-de-Castro (2005).

Retardo mental ou 
deficiência mental

Desordens sensoriais e 
psicomotoras

Distúrbios de 
aprendizagem

Distúrbios emocionais

Encefalopatias Distúrbios da linguagem Distúrbio do 
desenvolvimento da 
coordenação (DCD)

Psicose e neurose infantil

Acidentes cromossômicos Distúrbios do gesto Desordem de 
hiperatividade e déficit de 
atenção (DHDA)

Autismo

Sindrome de Down (apraxias, apractoagnosia) Disfunção cerebral 
mínima

Neurose

Distúrbios metabólicos Deficiência auditiva Desordens alimentares
Deficiência de iodo 
e outras substâncias 
contidas na alimentação

Deficiência visual Problemas de ajuste social

Desnutrição
Fatores intrauterino
Embriopatia rubeólica; 
toxoplasmose; sífilis.
Fatores tóxicos
Álcool, radiações
Fatores perinatais
Causas obstetrícias
Fatores pós-natais 
infecciosos
Meningite, poliomelite, 
raiva, etc.
Pós-natais pós infecciosos
Sarampo; varicela; 
rubéola; varíola, etc.
Deficiências físicas ou 
ortopédicas

Doenças degenerativas 
progressivas do SNC

Desordens 
neuromusculares e do SN

Problemas de 
deterioração da saúde e 
da terceira idade

Lesões medulares Parkinson Paralisias cerebrais Doenças arterial 
coronoriana

Amputações Coréia de Huntington Desordens convulsivas 
epilepsia

Hipertensão

Malformações congênitas Doença de Alzheimer Distrofias e atrofias 
musculares

Asma bronquite; diabetes; 
obesidade; hemofilia, 
deformidades posturais, 
etc.

Demências senis Hemiplegia
Esclerose
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É bom lembrar que as descrições realizadas até então 
são parte de um todo maior que engloba, por exemplo, a 
obesidade, as gestantes, cardiopatas, transtorno do desen-
volvimento da coordenação (TDC), entre tantas outras que 
poderiam ainda ser citadas. E que, quando se aborda o ter-
mo desenvolvimento, está-se relatando todas as variáveis 
que interferem no processo de mudanças, ao longo da vida.

5 A INTERVENÇÃO MOTORA PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

No que diz respeito à intervenção, a concepção da 
complexidade se concretiza pela condução de trabalhos 
multidisciplinares, inevitavelmente, nos quais profissionais 
de diferentes áreas reúnem esforços no intuito de capacitar 
ou reabilitar pessoas com necessidades especiais (HUTZ-
LER, 2011). No campo da ciência, essa realidade torna-se 
evidente pelo fato de que várias áreas de estudo têm procu-
rado investigar temas comuns, como a gênese dos proble-
mas, o processo de adaptação dos indivíduos, o seu desen-
volvimento em diferentes domínios do comportamento e o 
seu processo educacional. 
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A Declaração de Salamanca, de 2009, trata da Educa-
ção Especial, e nos itens 36 e 37, fala sobre a Informação e 
Pesquisa. Nesses itens consta que a disseminação de exem-
plos de boa prática ajudariam o aprimoramento do ensino e 
aprendizagem. Informações sobre resultados de estudos que 
sejam relevantes também seriam valiosas. A demonstração 
de experiências e o desenvolvimento de centros de informa-
ção deveriam receber apoio em nível nacional, e o acesso a 
fontes de informação deveria ser ampliado. 

Nestes itens constam ainda que a educação especial de-
veria ser integrada a programas de instituições de pesquisa e 
desenvolvimento de centros com desenvolvimento curricu-
lar apropriado. A pesquisa-ação focar-se-ia em estratégias 
inovadoras de ensino-aprendizagem, de que os professores 
deveriam participar ativamente, tanto na ação quanto na re-
flexão envolvidas em tais investigações. Estudos-piloto e es-
tudos de profundidade deveriam ser lançados para auxiliar 
a tomada de decisões e para prover orientação futura. Tais 
experimentos e estudos deveriam ser levados a cabo numa 
base de cooperação entre vários países.

Mauerberg-de-Castro (2005), Gimenez (2005) e Gor-
gatti e Gorgatti (2005) apostam que essa aproximação entre 
as áreas contribuiu para o avanço no entendimento do com-
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portamento motor de esportistas e não esportistas com ne-
cessidades especiais. Entretanto, ainda prevalece uma gran-
de lacuna para a compreensão mais efetiva dos mecanismos 
de controle motor e do processo de aquisição de habilidades 
motoras desses indivíduos, devido às inúmeras classes e va-
riações de acometimentos. Isso, de fato, significa melhorar 
as condições de prática para as pessoas com necessidades 
especiais.

Uma prova é o grande interesse dos pesquisadores 
da área que têm em sua origem questões práticas (GIME-
NEZ, 2005; GORGATTI; GORGATTI, 2005; HERKO-
WITZ, 1978; HUTZLER, 2011; MAUERBERG-DE-CAS-
TRO, 2005; OLIVEIRA; PEROTTI; TANI, 2008; PATEL; 
GREYDANUS, 2010; SHIMIZU; YOON; MCDONOUGH, 
2010; ULRICH, 1988). Por exemplo, os estudos têm como 
foco: testar os efeitos dos programas de intervenção em po-
pulações com necessidades especiais; utilizar a deficiência 
como um meio para se compreender o indivíduo como nor-
mal, validar testes para investigar algum tipo de deficiência 
em particular. Gimenez (2005) revela que a grande maioria 
dos trabalhos têm por objetivo: a) instrumentalizar profis-
sionais de diferentes áreas que atuam com a deficiência – 
esses recursos se baseiam principalmente na apresentação 
de atividades e propostas; b) instrumentalizar os pais e de-
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mais familiares na expectativa de normalização educacio-
nal do deficiente; c) desenvolver programas de atividades 
variadas que permitam ao deficiente, desde a infância até a 
idade adulta, descobrir o seu potencial e consequentemente 
integrá-lo à sociedade; d) propor programas de atividades 
físicas que contribuam para a socialização.

5.1 IMPLICAÇÕES, APLICAÇÕES, 
COMPETÊNCIA E AVALIAÇÃO DO 
MOVIMENTO 

A implicação e a aplicação de conhecimentos nos pro-
gramas de ensino de movimentos visando à promoção da 
competência motora das pessoas, desde a idade infantil até as 
idades mais avançadas atualmente têm recebido atenção me-
recida. Como é amplamente conhecido, um dos principais 
objetivos da promoção da atividade física e esportiva tem 
sido o de aumentar o repertório motor e melhorar a quali-
dade de movimento das pessoas, mediante o trabalho com 
as diferentes manifestações da cultura de movimento – jogo, 
esporte, ginástica, exercício e dança – adequando-o às suas 
características de desenvolvimento. No contexto da Educa-
ção Física como uma área de conhecimento, essas preocupa-
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ções deveriam ocupar posição de destaque nas investigações 
sobre desenvolvimento motor de pessoas com necessidades 
especiais. Infelizmente, tal não é a realidade, particularmente 
tratando-se de crianças, e uma das prováveis causas desse de-
sinteresse talvez esteja na própria interpretação “naturalista” 
do desenvolvimento motor, segundo a qual não há necessi-
dade de um trabalho organizado e sistemático para que esse 
processo ocorra adequadamente. Isso quando se trata de uma 
pessoa “normal”. Em outras palavras, basta deixar a criança à 
vontade que a natureza se encarrega do seu desenvolvimen-
to, especialmente em relação às habilidades motoras básicas 
(HMB). A seguir serão expostas algumas capacidades e habi-
lidades necessárias para o desenvolvimento e aprimoramen-
to de tarefas motoras, cognitivas e sociais.

5.2 COORDENAÇÃO MOTORA 
GLOBAL, FINA E VISO-MOTORA

Iremos abordar a importância da coordenação motora 
global, fina e viso-motora para o desenvolvimento do ser 
como um todo, buscando enfatizar que a vivência de experi-
ências motoras são necessárias para o desenvolvimento das 
capacidades através da potencialização de cada ação e ou 
tarefa motora de todo ser humano.
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5.2.1 Coordenação global

Refere-se a atividades dos grandes músculos e depende 
da capacidade de equilíbrio do indivíduo. A coordenação 
global e a experienciação levam a criança a adquirir a dis-
sociação de movimento. Isso significa que ela deve ter con-
dições de realizar múltiplos movimentos ao mesmo tempo, 
cada membro realizando uma atividade diferente, com con-
servação da unidade do gesto.

5.2.2 Coordenação motora fina e viso-motora

Diz respeito às habilidades realizadas dos pequenos 
grupos musculares, destrezas manuais, e constitui um as-
pecto particular da coordenação motora global.

5.2.3 Desenvolvimento da habilidade de 
preensão

Depende das coordenações fina e viso-motora.
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5.3 ESQUEMA CORPORAL

O corpo é uma forma de expressão da individualidade. 
A pessoa percebe-se e percebe as coisas que a cercam em 
função do seu próprio corpo. É a sua maneira de ser que 
estabelece contato, compreende e se engaja no mundo. O 
corpo é o ponto de referência que o ser humano possui para 
conhecer e interagir com mundo.

Etapas do esquema corporal

1ª Corpo vivido (até três anos)
 Corresponde à fase da inteligência sensório moto-

ra (PIAGET, 1982)

2ª Corpo percebido ou descoberto (três a sete anos)
 Corresponde à organização devido à função de 

interiorização, que auxilia o desenvolvimento da 
percepção centrada no próprio corpo, sendo a pri-
meira tomada de consciência.

3ª Corpo representado (7 a 12 anos)
 Nessa etapa, movimenta-se corretamente no am-

biente, com controle do domínio corporal, o que 
o faz organizar e ampliar o seu esquema corporal. 
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Aos doze anos, consegue operacionalizar mental-
mente suas ações.

5.4 PERTURBAÇÕES DO ESQUEMA 
CORPORAL

Todos os problemas ou perturbações do esquema cor-
poral tem origem afetiva. Crianças que não têm consciên-
cia do seu próprio corpo podem apresentar insuficiência de 
percepção ou de controle corporal, incapacidade de con-
trole respiratório, dificuldade respiratória e dificuldades de 
equilíbrio, de coordenação. Essas perturbações podem levar 
a criança à impossibilidade de adquirir esquemas dinâmi-
cos correspondentes ao hábito viso-motor, interferindo na 
leitura e escrita, além do seu posicionamento no ambiente.

5.5 LATERALIDADE

É a propensão do ser humano utilizar preferencialmen-
te mais um lado do que outro, nos níveis: olho, mão e pé. 
Nessa predominância lateral o lado predominante apresenta 
maior força muscular.
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A lateralidade na criança pode se manifestar dessas 
formas:

•	 Destra.

•	 Sinistra.

•	 Ambidestra.

•	 Falsa destralidade.

•	 Falsa sinistralidade.

5.6 INFLUÊNCIA DA PREVALÊNCIA 
DE DOMINÂNCIA DE LADO

•	 Visão histórica.

Idade da pedra (sem dominância).
Idade do bronze (com dominância).

•	 Hereditariedade.
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•	 Dominância Cerebral.

•	 Influência psico-social-afetiva.

5.7 PERTURBAÇÕES NA 
LATERALIZAÇÃO

•	 Direção gráfica.

•	 Não reconhecimento de direita e esquerda.

•	 Comprometimento da leitura e escrita.

•	 Má postura.

•	 Dificuldade de coordenação fina.

•	 Discriminação visual.

•	 Perturbação afetiva.

•	 Sincenesias (comprometimento de músculos que 
participam e se movem sem necessidade).
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5.8 ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL

•	 Limitação do desenvolvimento mental e motor.

•	 Não experiência corporal, manipulação, locomo-
ção e estabilização.

•	 Dominância lateral.

•	 Falta de noção de esquema corporal.

•	 Não reconhecimento das funções simbólicas.

•	 Não abstração.

5.9 ESTRUTURAÇÃO TEMPORAL

Conceitos que a criança deve adquirir:

•	 Simultaneidade.

•	 Ordem e sequência.
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•	 Duração dos intervalos.

•	 Renovação cíclica de certos períodos.

•	 Ritmo.

Perturbações:

•	 Não percepção dos intervalos de tempo.

•	 Confusão na ordenação e sucessão, p. ex. : sílabas 
(o que vem antes e o que vem depois).

•	 Falta de padrão rítmico constante.

•	 Falta de organização do tempo.

•	 Falta de organização espacial e temporal, p. ex.: 
fazer uma fila.

5.10 TONICIDADE MUSCULAR

Tensão mínima e constante de um músculo. 
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Hipertônica 

•	 Em indivíduos que apresentam alta tonicidade 
muscular com grande resistência e estão contra-
ídos em excesso.

Hipotônica 

•	 Em indivíduos de baixa tonicidade muscular.

5.11 COMPETÊNCIAS E AVALIAÇÃO

A competência é definida por Ulrich (1988) como a de-
monstração de uma meta correta do comportamento numa 
colocação apropriada. A competência de movimento é de 
suma importância para a prática e participação em progra-
mas esportivos e de jogo, em nossa cultura. Visto que existe 
um sistema de compreensão da avaliação e análise da tarefa, 
Ulrich (1988) estabelece que a avaliação não seja feita numa 
só situação formal de teste, mas sim em situações informais 
de jogo (p.e.: dois a dois) e em situações estruturadas de jo-
gos, com várias pessoas participando. Ele propõe também a 
combinação de medidas do produto (resultado obtido) com 
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medidas de processo (forma do movimento), levando-se 
em consideração as condições ambientais e as combinações 
que essas condições proporcionam, como mostram os qua-
dros a seguir.

5.12 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Quadro 2 – Condições para rebater bolas.

A. B. C.

Implemento de rebater Movimento da bola Tamanho da bola

1 Mão Estacionária 30cm. diâmetro

2 Raquete leve Arremesso por baixo lento 
a uma distância do 4,5m

20cm. diâmetro

3 Bastão de plástico Arremesso por cima a uma 
distância de 4,5m

10cm. diâmetro

Fonte – O autor (2011) adaptação de Ulrich (1988).
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Sequência proposta:

Quadro 3 – Combinações possíveis dos fatores (condições 

ambientais) de rebater bolas, de acordo com o 

Quadro 2

Fonte – O autor (2011) adaptação de Ulrich (1988).

O Quadro 2 mostra fatores que envolvem o rebater bolas, 
com três tamanhos diferentes, três condições e com três im-
plementos diferentes. Já no Quadro 3, estão possíveis combi-
nações entre os fatores apresentados no quadro anterior.

01- A1 B1 C1 02- A1 B1 C2 03- A1 B1 C3

04- A1 B2 C1 05- A1 B2 C2 06- A1 B2 C3

07- A1 B2 C1 08- A1 B3 C2 09- A1 B3 C3

10- A2 B1 C1 11- A2 B1 C2 12- A2 B1 C3

13- A2 B2 C1 14- A2 B2 C2 15- A2 B2 C3

16- A2 B3 C1 17- A2 B3 C2 18- A2 B3 C3

19- A3 B1 C1 20- A3 B1 C2 21- A3 B1 C3

22- A3 B2 C1 23- A3 B2 C2 24- A3 B2 C3

25- A3 B3 C1 26- A3 B3 C2 27- A3 B3 C3
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6 APLICAÇÕES DA ANÁLISE 
DESENVOLVIMENTISTA DA 
TAREFA MOTORA

Para estruturar o ambiente e desenvolver um instru-
mento para uma avaliação mais válida do comportamen-
to motor, um conceito que merece atenção é o de análise 
desenvolvimentista da tarefa motora. Proposta inicialmente 
por Herkowitz (1978), essa análise considera que a criança, 
ao realizar uma ação, não executa apenas uma sequência es-
pecífica de movimentos; ela está envolvida com inúmeras 
variáveis que atuam em conjunto – sejam da tarefa ou do 
ambiente. A análise desenvolvimentista da tarefa motora 
pode ser considerada de duas formas: a) como um instru-
mento de avaliação do status do desenvolvimento motor; b) 
como uma abordagem instrucional, com o delineamento 
de experiências motoras sequencialmente orientadas, e a 
identificação de variáveis que limitam a aquisição de habi-
lidades. O processo de análise envolve dois componentes: 
a) Análise Geral da Tarefa (AGT) e b) Análise Específica 
da Tarefa (AET). A AGT envolve a definição de fatores da 
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tarefa e do ambiente que influenciam sozinhos ou em com-
binação, o comportamento motor da criança numa catego-
ria motora geral, como correr, arremessar, rebater, saltar etc. 
Esses fatores são organizados de acordo com graus de com-
plexidade. A AET envolve a elaboração de tarefas que incor-
poram certos fatores levantados pela AGT. Assim, é possível 
estruturar tarefas e ambientes em níveis – do simples para 
o complexo. 

A análise desenvolvimentista da tarefa procura anali-
sar fatores que afetam a performance da habilidade. Cada 
fator está relacionado a níveis de dificuldade e comple-
xidade da tarefa. O Quadro 4 mostra fatores como, por 
exemplo, tamanho do objeto sendo arremessado e distân-
cia a que o objeto deve ser arremessado, peso do objeto, 
precisão do arremesso, velocidade do alvo, posição do alvo 
e outros mais. 
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Quadro 4 – Análise geral da tarefa para o padrão fundamental 

de arremessar
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Pequeno Curta Leve Sem 
Precisão Parado Sem  

Movimento

Médio Média Pouco  
pesado

Pouca 
Precisão Lenta Velocidade  

Fixa

C
om

pl
ex

o

Grande Longa Pesado Com 
Precisão Rápido Movimento  

Circular

Fonte – O autor (2011) adaptação de Herkowitz (1978).

Relacionada a esses fatores, a execução poderia ter três 
níveis de dificuldade: fácil, mediano ou difícil, de acordo 
com o tamanho do objeto a ser arremessado (pequeno, ou 
seja, do tamanho que encaixe na mão da criança, médio ou 
grande, que poderia dificultar a pegada desse implemento). 
O avaliador/professor poderá combinar esses e outros fato-
res (representados no Quadro 5), de acordo com os estados 
de desenvolvimento da criança.
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Quadro 5 – Análise Geral da Tarefa para a habilidade motora 

rebater e trajetória de combinação de execução

Tamanho do 
objeto a ser 

rebatido

Peso do 
objeto a ser 

rebatido

Velocidade do 
objeto a ser 

rebatido

Previsibilidade 
da trajetória do 

objeto a ser 
rebatido

Comprimento 
do implemento 

de rebater

Lado do corpo 
para o qual o 

objeto é 
arremessado

Ajustes 
espaciais/

locomotores e 
antecipatórios 

necessários

Grande S/ ajustesLeve S/ velocidade S/ movimento S/ implemento Lado 
favorável

Médio Moderado

Pesado No ar Linha médiaPequeno Rápida Longo

Lenta 
moderada

Quicando 
no solo

Grandes 
ajustes

Lado não 
favorável

Ajustes 
mínimosPequeno

No solo

Pêndulo

Plano 
inclinado

F
A
T
O
R
E
S

N
I
V
E
I
S

S
I

M
P
L
E
S

A
O

C
O
M
P
L
E
X
O

Fonte – O autor (2011) adaptação de Herkowitz (1978).

Uma criança não apenas rebate uma bola. Outras variá-
veis envolvidas devem ser levadas em consideração. Uma 
criança rebate uma bola de determinado tamanho, um cer-
to peso de bola, uma bola que tem certa velocidade e tra-
jetória, etc.
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AGT: abrange a definição de qualquer e todos os fatores 
ambientais e da tarefa, que influenciam o comportamento 
de movimento da criança em uma categoria geral (rebater, 
arremessar, agarrar, saltar, chutar, correr e trepar) sozinho 
ou em combinação.

Nos Quadros 4 e 5 são identificados fatores que influen-
ciam a rebatida. Certamente poderiam ser identificados 
mais fatores, mas para a proposta, são suficientes. A tarefa 
de rebatida envolve fatores de níveis simples ou complexos. 
Os níveis implicam que nem todas as condições do mesmo 
fator são iguais. Ou seja, um mesmo fator pode ser encon-
trado nos níveis simples e complexo. O nível de cada fator 
depende das demandas da tarefa. Por exemplo, no Quadro 
7 o primeiro fator é o tamanho do objeto a ser rebatido. Os 
níveis são amplamente classificados em grande, médio e 
pequeno, indicando que decrescendo o tamanho do objeto, 
aumenta a complexidade da tarefa e, talvez, a dificuldade 
da criança. Qualquer comportamento de rebatida pode ser 
classificado em um perfil (MANOEL; OLIVEIRA, 1995). 
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Quadro 6 – Quadro de objetivos de tarefas motoras a serem 

atingidas pela criança com base na AGT.

Tarefa: Rebater

Atividade: Acertar a bola

Tarefa da criança: Rebater de 3 a 4 bolas à mais ou menos 4.5mts.

Equipamento: Bolas de 12”, 9”, 4”, de tênis, de paddle;
Bastão de mandeira 18”, de plástico 36”.

A criança deve ser 
capaz de:

Rebater a bola cada vez menor;
Rebater a bola com implemento cada vez maior;
Rebater a cada vez que diminui a previsibilidade.

Fonte – O autor (2011) adaptação de Herkowitz (1978).

Quadro 7 – Quadro representativo de Análise Específica da 

Tarefa – AET – para a tarefa motora rebater 

FATORES QUE INFLUENCIAM A EXECUÇÃO DO ESTUDANTE

Tamanho da bola Comprimento do 
implento de rebatida

Previsibilidade da  
trajetória da bola

T1 12”

T2 9”

T3 4”

C1 Com a mão

C2 Bola de paddle

C3 Bastão de madeira 18”

P1 Estática/parada

P2 Com balanço

P3 Bola aérea

T4 Bola de tênis C4 Bastão de plástico 36”

N
Í
V
E
L

S
I

M
P
L
E
S

C
O
M
P
L
E
X
O

P/

Fonte – O autor (2011) adaptação de Herkowitz (1978).
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Talvez um dos pontos fortes desse método de análise 
seja a falta de ênfase em comportamentos apropriados à ida-
de, ou seja, que uma criança de seis anos de idade não tenha 
que executar certas habilidades prescritas. Ao invés disso, a 
criança é colocada ao longo de um contínuo de desenvolvi-
mento, com pouca preocupação no que é apropriado à sua 
idade. Estimula o relacionamento entre todas as variáveis 
da tarefa e do ambiente e suas influências na performance. 
Esse tipo de análise induz ao reconhecimento da complexi-
dade do comportamento motor e serve como instrumento 
de acesso e avaliação.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No movimento humano está imbricado o próprio de-
senvolvimento motor, como também estão os aspectos cog-
nitivos, afetivos e sociais. E por sua vez, o movimento está 
presente na maioria dos lugares, seja na escola, na academia 
ou em clubes esportivos, envolvendo atividades como o es-
porte de competição, a dança, as lutas, recreação e o lazer. 
Dessa forma, foi argumentado aqui que, em princípio, o co-
nhecimento acerca do desenvolvimento motor tem muito a 
contribuir com os programas de intervenção em Educação 
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Física. Mas é oportuno ressaltar que o movimento também 
se constitui um objeto de estudo e aplicação de outras áreas, 
como a Fisioterapia, em que o conhecimento sobre o desen-
volvimento motor é básico, por exemplo, no caso de um lac-
tente apresentar um distúrbio motor devido à uma paralisia 
cerebral, uma espinha bífida ou uma deficiência cognitiva. 

Livros como o de Gallahue e Ozmun (2005) têm ser-
vido para popularizar a idéia de que a Educação Física na 
primeira e na segunda infância deveria promover a aquisição 
de HMB. Para atingir tal objetivo, a Educação Física deve 
basear seu trabalho na sequência de desenvolvimento e em 
cada uma das habilidades. De fato, os conhecimentos sobre 
o desenvolvimento motor são úteis à intervenção em Educa-
ção Física, na medida em que servem de referência para ana-
lisar e avaliar comportamentos e para estabelecer objetivos, 
métodos e conteúdos condizentes com o estágio de desen-
volvimento. No entanto, para que os conhecimentos sobre 
o desenvolvimento motor tenham uma contribuição efetiva 
na prática profissional em Educação Física Adaptada, é pre-
ciso: ampliar investimentos e produzir mais pesquisas com o 
propósito de reunir conhecimentos sobre o desenvolvimen-
to motor atípico; aprimorar os programas de intervenção 
motora, como também, incrementar e estabelcer políticas 
públicas em torno de pessoas com necessidades especiais.  
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Portanto, após uma breve exposição de proposições te-
óricas e resultados de pesquisas na tentativa de explicar o 
desenvolvimento motor de crianças, Oliveira, Perotti e Tani 
(2008) destacam que se pode constatar a existência de estu-
dos preocupados em descrever estados de desenvolvimento, 
outros preocupados em identificar fatores (restrições) que 
estejam interligados e interfiram no processo de desenvol-
vimento; e outros, ainda, que procuram resolver a questão 
da avaliação do comportamento motor, numa perspectiva 
mais relacionada à solução de problemas da prática, como 
é o caso de Ulrich (1988), que amplia a análise desenvolvi-
mentista proposta por Herkowitz (1978) e testada por Oli-
veira e outros (2001), mostrando como várias combinações 
das restrições da tarefa e do ambiente podem ser manipula-
das, desde as situações mais simples até as mais complexas. 
Oliveira (1997) e Oliveira e Manoel (2002) relatam que não 
se sabe, ainda, como essas combinações se apresentam na 
sequência de desenvolvimento, ou quais são mais efetivas 
para promover a aquisição de habilidades motoras, mas sa-
be-se que sua interação é fundamental para aquisição.

Nesse sentido, sugere-se que futuras investigações 
possam seguir duas direções de pesquisas: a primeira seria 
identificar restrições capazes de desempenhar papel rele-
vante na mudança desenvolvimentista (por exemplo, OLI-
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VEIRA et al., 2001), possivelmente com o uso de métodos 
longitudinais, que servissem para identificar parâmetros de 
controle capazes de levar a mudanças em parâmetros de or-
dem (formas de movimento); a segunda seria indicar como 
diferentes tipos de restrições interagem e atuam no estado 
de desenvolvimento motor, com o intuito de levar aos pro-
fissionais informações relevantes sobre como manipular ta-
refas para uma possível promoção da aquisição de habilida-
des motoras ao longo do ciclo de vida do ser humano.





123

REFERÊNCIAS

BASSO, L.; MARQUES, I.; MANOEL, E.J. Colletive beha-
viour of components in overarm throwing pattern. Journal 
of Human Movement Studies, Edinburgh, v. 48, p. 1-14, 2005.

BURTON, A.; GREER, N. L.; WIESE-BJORNSTAL, D. M. 
Changes in overhand throwing patterns as a function of ball 
size. Pediatric Exercise Science, Champaign, v. 4, p. 50-67, 
1992.

______. Variations in grasping and throwing patterns as a 
function of ball size. Pediatric Exercise Science, Champaign, 
v. 5, p. 25-41, 1993.

CAMPOS, L. M. L. A rotulação de alunos como portadores 
de “distúrbios ou dificuldades de aprendizagem”: uma ques-
tão a ser refletida. São Paulo: FDE, 1997. Disponível em: 
<http://www.drbassessoria.com.br/disturbiosoudificulda-
desde%20aprendizagem.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2011.



124

CRUZ, G. de C.; LEMISHKA, I. Ambientes inclusivo e ex-
clusivo no processo ensino-aprendizagem de pessoas com 
deficiência mental em aulas de educação física. Revista Edu-
cação Especial, Santa Maria, v. 23, n. 37, maio/ago. 2010

CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO IN-
CLUSIVA DE SALAMANCA, 2009, Salamanca. Declaração 
de Salamanca, sobre princípios, políticas e práticas na área 
das necessidades educativas especiais. Salamanca, 2009.

DUARTE, M. Análise estabilográfica da postura ereta huma-
na quasi-estática. 2000. Tese (Livre Docência)—Escola de 
Educação Física e Esporte, São Paulo, 2000.

ELLIOTT, J. M.; CONNOLLY, K. J. A classification of ma-
nipulative hand movements. Dev Med Child Neurol, Oxford, 
no. 26, p. 283-296, 1984. 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desen-
volvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
São Paulo: Phorte, 2005.



125

GIMENEZ, R. Atividade física e deficiência mental. In: 
GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F. Atividade física adaptada: 
qualidade de vida para pessoas com necessidades especiais. 
São Paulo: Phorte, 2005.

______. Trabalho multidisciplinar com portadores de defi-
ciência mental: o papel do profissional de Educação Física. 
Revista de Educação Física da Cidade de São Paulo, São Pau-
lo, v. 1, n. 1, p. 51-70, 2001.

______; MANOEL, E. J. Comportamento motor e deficiên-
cia: considerações para pesquisa e intervenção. In: TANI. 
G. (Ed.). Comportamento motor: aprendizagem e desenvol-
vimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. cap. 23.

GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F. Atividade física adaptada: 
qualidade de vida para pessoas com necessidades especiais. 
São Paulo: Phorte, 2005.

_____; GORGATTI, T. O esporte para pessoas com neces-
sidades especiais. In: GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F. Ati-
vidade física adaptada: qualidade de vida para pessoas com 
necessidades especiais. São Paulo: Phorte, 2005.



126

HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Life span motor develop-
ment. Champaign: Human Kinetics, 2005.

HERKOWITZ, J. Developmental task analysis: the design 
of moviment experiences and evaluation of motor develop-
ment status. In: RIDENOUR, M. V. (Ed.). Motor develop-
ment: issues and applications. New Jersey: Princeton Book 
Company, 1978.

HIGGENS, J. R. Human movement: an integrated approach. 
St. Louis: C.V. Mosby Company, 1978.

______; SPAETH, R. Relationship between consistency of 
movement and environmental condition. Quest, Cham-
paign, no. 18, p. 61-69, 1972.

HUTZLER, Y. S. Evidence-Based Practice and Research: 
a challenge to the development. Adapted Physical Activity 
Quarterly, Champaign, no. 28, p. 189-209, 2011.

MANOEL, E. de J. Desenvolvimento motor: implicações 
para a educação física escolar I. Revista Paulista de Educa-
ção Física, São Paulo, n. 8, p. 82-97, 1994.



127

MANOEL, E. J. O estudo do comportamento motor da pes-
soa portadora de deficiência: problemas e questões. Revis-
ta Brasileira de Saúde Escolar, Porto Alegre, n. 4, p. 11-21, 
1996.

______. O estudo do desenvolvimento motor: tendências e 
perspectivas. In: TANI, G. (Org.). Comportamento motor: 
aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanaba-
ra Koogan, 2005. cap. 3, p. 34-44.

_____; OLIVEIRA, J. A. Análise desenvolvimentista da tare-
fa: uma direção para integração das pesquisas básica e apli-
cada em desenvolvimento motor. Boletim do Laboratório de 
Comportamento Motor, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 4-6, 1995.

_____. Motor developmental status and task constraint in 
overarm throwing. Journal of Human Movement Studies, 
Edinburgh, v. 39, p. 359-378, 2000.

MAUERBERG DE CASTRO, E. A inclusão e a integração 
social de grupos portadores de necessidades especiais: alter-
nativas educacionais não convencionais em programas de 
atividade física adaptada. [S. l.], 2000. Trabalho apresentado 
no II Congresso Latino-americano e III Congresso Brasilei-
ro de Educação Motora, 2000. p. 64-70. 



128

MAUERBERG DE CASTRO, E. Atividade física adaptada. 
São Paulo: Tecmedd, 2005. p. 13-76.

NABEIRO, M.; DUARTE, E.; MANOEL, E. de J. The effects 
of task variations upon motor behavior of children with 
Down syndrome. Brazilian International Journal of Adapted 
Physical Education Research, Forth Worth, no. 2, p. 15-32, 
1995.

NEWELL, K. M. Constraints on the development of coordi-
nation. In: WADE, M. G.; WHITING, W. T. A. (Ed.). Motor 
development in children: aspects of coordination and control 
Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1986. p. 341-360.

OLIVEIRA, J. A. Estado de desenvolvimento no padrão fun-
damental de movimento arremessar frente a variações numa 
restrição da tarefa. 1997. Dissertação (Mestrado)—Escola 
de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1997.

______; MANOEL, E. de J. Análise desenvolvimentista 
da tarefa motora: estudos e aplicações. In: TANI, G. (Ed.). 
Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2005. p. 273-284.



129

OLIVEIRA, J.; MANOEL, E. A. Task constraint and devel-
opmental status in the temporal organisation of overarm 
throwing. Journal of Human Movement Studies, Edinburg, 
no. 42, p. 251-269, 2002.

______; PEROTTI, A.; TANI, G. O desenvolvimento motor 
e a intervenção profissional. In: CORREA, U. (Ed.). Pesqui-
sa em comportamento motor: a intervenção profissional em 
perspectiva. 1. ed. São Paulo: EEFEUSP, 2008. p. 198-212.

_____ et al. Efeitos da análise especifica e geral da tarefa mo-
tora na execução de padrões fundamentais do movimento 
em crianças escolares: análise preliminar. In:  CONBRACE/
COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 
12., 2001, Niterói. [Trabalhos...] 1. ed. Niterói: Mundo Vir-
tual, 2001. v. 12.

PATEL, D. R.; GREYDANUS, D. E. Sport Participation by 
Physically and Cognitively Challenged Young Athletes. Pe-
diatr Clin N Am., Philadelphia, no. 57, p. 795-817, 2010.

PIAGET, J. O nascimento da inteligência na criança. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1982.



130

A PROFILE of desability in Candá: participation and ac-
tivity limitation survey. Estatistic Canadá, Helth Report. 
[Canadá], 2001. Disponível em: <http://www.statcn.gc.ca/
pub/89-577-x/pdf/4228016-eng.pdf>. Acesso em: 22 jul. 
2011.

SEAMAN, J.; DEPAUW, K. The new adapted physical edu-
cation: a developmental approach. Palo Alto, CA: Mayfield 
Publishing Company, 1982.

SEEFELDT, V.; HAUBENSTRICKER, J. Patterns, phases, or 
stages: an analytical model for the study of developmental 
movement. In: KELSO, J. A. S.; CLARK, J. E. The develop-
ment of movement control and coordination. New York: John 
Wiley & Sons, 1982.

SHIMIZU, H.; YOON, S.; MCDONOUGH, C. S. Teaching 
skills to use a computer mouse in preschoolers with devel-
opmental disabilities: Shaping moving a mouse and eye–
hand coordination. Research in Developmental Disabilities, 
New York, no. 31, p. 1448-1461, 2010.

SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. H. Controle 
motor: teoria e aplicações práticas. São Paulo: Manole, 2002.



131

SILVA, M. I. da. Por que a terminologia “pessoas com deficiên-
cia”? [S. l.], 2009. Disponível em: <http://www.proac.uff.br/
sensibiliza/por-que-terminologia-pessoas-com-deficien-
cia>. Acesso em: 19 jul. 2011.

STABELINI NETO, A. et al, Relação entre fatores ambien-
tais e habilidades motoras básicas em crianças de 6 e 7 anos. 
Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, São Paulo, 
v. 3, n. 3, 2004.

TANI, G. et al. Educação física escolar: fundamentos de uma 
abordagem desenvolvimentista. São Paulo: EPU: EDUSP, 
1988.

ULRICH, D. A. Children with special needs: assessing the 
quality of movement competence. Journal of Physical Edu-
cation, Recreation and Dance, Reston, v. 59, no. 11, p. 43-47, 
1988.




