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RESUMO

JOAQUIM, E. R. Ensino de futsal para pessoas com deficiência intelectual. 2013. 94f. Dissertação 
(mestrado) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de Pão Paulo, São Paulo, 
2013.

Atualmente as atividades físicas como contexto para intervenção em pessoas com deficiência 
intelectual (DI) tem sido alvo das mais variadas atenções.  O número e a  diversidade dos 
programas de intervenções motoras para essa população - como uma forma de influenciar 
diretamente alguns aspectos do seu desenvolvimento - têm aumentado significativamente nas 
últimas décadas. Este estudo teve como objetivo delinear um programa de ensino de futsal 
para  pessoas  com  DI  centrado  nos  conceitos  das  propostas  táticas  de  ensino  dos  jogos 
esportivos coletivos (JECs), e verificar os efeitos dessa intervenção no desempenho das ações 
de jogo. A amostra desse estudo foi composta por 11 alunos com DI, com idade entre 18 e 40 
anos, inscritos no programa de “futsal especial” realizado no Centro de Práticas Esportivas da 
USP (CEPEUSP).  O programa foi  desenvolvido  por  um período  de  quatro  meses,  sendo 
ministradas duas aulas por semana com duração de 1h20min cada, totalizando 30 aulas. Seis 
jogos formais, com duração de 8 minutos cada, foram utilizados para avaliação, sendo três 
filmagens pré-intervenção e três pós-intervenção, buscando abranger todos os alunos inscritos 
no programa. Para análise dos dados utilizou-se a primeira  e a última filmagem de cada 
participante, observando a frequência das seguintes ações de jogo: progredir com a bola e/ou 
driblar, realizar o passe, finalizar, oferecer opção de passe, marcação atrás da linha da bola, 
marcação individual, marcação atrasada - classificadas como ações positivas - e finalização 
rifada,  passe rifado, não atacar e não marcar -  classificadas como ações negativas.  Como 
resultado pode-se verificar que 9 alunos apresentaram maior total de frequência de ações ao 
término do programa, assim como aumento no número das ações positivas, enquanto apenas 2 
alunos apresentaram frequência das ações de jogo semelhantes antes e após as intervenções. 
Considerando  a  soma  das  ações  do  grupo,  nota-se  que  a  frequência  das  ações  de  jogo 
positivas  aumentaram de  262  para  347  após  o  programa,  já  as  ações  de  jogo  negativas 
apresentaram uma pequena alteração de 63 para 58. As ações de “não atacar” e “não marcar” 
foram  as  que  sofreram  maior  redução  ao  término  do  programa,  enquanto  as  ações  de 
“finalização  rifada”  e  “  passe  rifado”  aumentaram  na  avaliação  final,  sugerindo  maior 
envolvimento dos alunos durante os jogos. Como conclusão, acredita-se que um programa 
contextualizado nos JECs de invasão, sistematizado com base em um modelo de jogo que 
atenda as demandas dos alunos, abordando os conteúdos a partir das perspectivas táticas de 
ensino dos JECs, podem constituir um cenário bastante interessante para essa população. Os 
dados obtidos neste estudo denotam que a metodologia utilizada, amplamente difundida para 
populações sem deficiência, também pode ser exequível e eficaz quando aplicada à pessoas 
com DI.

Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Intervenção. Jogos Esportivos Coletivos. Ações de 
Jogo. Propostas Táticas.
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ABSTRACT

JOAQUIM, E. R., Teaching of Futsal for cognitively disabled people. 2013. 94f. Thesis (Master’s) 
– Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

Nowadays,  the  attention  from different  areas  has  been  drawn to  the  positive  impacts  of 
activities play when intervening with people with cognitive disabilities (CD).  The numerous 
and diverse motor intervention programs focused on this population - as a means to directly 
impact  some  of  their  development  features  -   have  increased  significantly  over  the  last 
decades. The purpose of this paper is to outline a futsal teaching program for people with CD, 
which core is based on teaching tactical proposals through collective sports games (CSGs), 
and investigate the impact that intervention has on the game actions performance. The paper 
sample  was composed of  11 individuals  with CD, aged between 18 and 40 years,    and 
enrolled in the “special futsal” program that takes place at the Centro de Práticas Esportivas  
da USP (CEPEUSP) (the Centre for Sports Practicing of Universidade de São Paulo). The 
program was conducted over a 4-month period, with 2 classes weekly, each lasting 1 hour and 
20 minutes, totaling 30 classes. For assessment purposes, six formal games, lasting 8 minutes 
each, were carried out, including 3 film shootings pre-intervention and 3 post-intervention, 
with the aim of encompassing every individual enrolled in the program. For purposes of data 
analysis, the first and last filming of each participant were used, so that the frequency of the 
following game actions could be observed: moving forward with the ball and/or dribbling, 
passing the ball to other teammate, kicking towards the goal, positioning in pitch so as to be 
an  option  to  receive  a  pass,  marking  between  the  forwards   and  the  goal,  man-to-man 
marking, late marking - all these classified as positive actions - and kicking the ball with no 
direction, making a pass with no direction, not attacking and not marking - all these were 
classified  as  negative  actions.  As a  result,  at  the  program’s  end it  could  be  noted  that  9 
individuals  showed  an  increase  in  the  actions  frequency in  the  aggregate,  as  well  as  an 
increased number of positive actions, whereas only 2 individuals showed similar frequency of 
actions both before and after intervention. Taking into account the whole group’s actions in 
the aggregate, it is noted that frequency of positive game actions increased from 262 to 347 
after the program conclusion, while negative game actions showed a slight change, from 63 to 
58.  At  the  end of  the  program,  “not  attacking”  and “not  marking”  were the  actions  that 
experienced most significant decreases, whereas “kicking with no direction” and “making a 
pass  with  no  direction”  showed  an  increase  at  the  final  assessment,  which  suggests  that 
individuals became more involved when they were playing. In conclusion, a program which 
context is invasion-type CSGs, based on a game model that meet the individuals’ demands 
and that address content derived from tactical viewpoints of CSGs teaching can be a rather 
interesting  scenario  for  this  population.   Data  gained  from  this  study  denote  that  the 
methodology used, which is largely disseminated among populations with no deficiencies, can 
be as feasible and efficient as when applied to people with CD.

Key  words: Cognitive  Disability.  Intervention.  Collective  Sports  Games.  Game  Actions. 
Tactical Proposals.
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1  Introdução
As  questões  conceituais  relacionadas  à  deficiência  representam  um  campo 

particularmente  complexo.  A  diversidade  de  significados  e  classificações  utilizadas  na 

pesquisa  e  na  “prática”  dessa  área  dificultam  a  produção  e  aplicação  do  conhecimento 

produzido (AMIRALIAN et al., 2000). Para Lollar (2002), a falta de consenso em torno da 

definição do fenômeno pode vir  a representar um obstáculo para a vida das pessoas com 

deficiência, uma vez que isto influência a forma como a sociedade percebe e se relaciona com 

as  diferentes  deficiências, tanto  no  contexto  da  pesquisa  quanto  no  cuidado  com  essas 

pessoas.

Até  o  início  da  década  de  1970  a  preocupação  dos  profissionais  de  saúde  em 

estabelecer uma classificação das doenças, com o objetivo de uniformizar informações sobre a 

saúde  (diagnósticos,  incapacidades,  razões  para  contatar  o  serviço  de  saúde,  análise  da 

prevalência  das  doenças  e  cuidados  oferecidos  à  população),  influenciou  na  percepção  e 

conceituação das deficiências mantendo-as diretamente ligadas ao modelo médico1 (etiologia 

→  patologia→  manifestação).  De  acordo  com  Bonfim  (2009),  no  modelo  médico  a 

deficiência reside na pessoa e a ela é relegado um papel passivo de “paciente”. Este é um 

modelo  de  deficiência  que  busca  um “padrão  de  normalidade”  do  funcionamento  físico, 

intelectual  e  sensorial,  indicando  que  enquanto  a  pessoa  estiver  em  busca  da  “cura  ou 

normalização”, a mesma permanecerá dependente, e dessa forma sua independência poderá 

nunca ocorrer.

O  interesse  pela  classificação  das  doenças  data  do  século  XVIII.  O  primeiro 

documento  formalizado  com  a  finalidade  de  classificar  as  doenças  foi  reconhecido 

internacionalmente  em 1893,  denominado  Classificação  Internacional  de  Doenças  –  CID, 

inicialmente  utilizado  para  identificar  as  causas  de  morte.  Este  documento,  revisado 

periodicamente, em sua VI Revisão (1948) teve seus objetivos expandidos passando a incluir 

doenças não fatais. Na IX Revisão da Classificação Internacional de Doenças (1975), foram 

aprovadas  recomendações  para  fins  experimentais,  classificações  suplementares  de 

procedimentos em medicina e de deficiências, incapacidades e desvantagens (CID 10, 2010). 

O processo de revisão desse sistema de classificação, ao incluir as deficiências no documento, 
1 - O modelo médico classifica os indivíduos em categorias diagnósticas baseadas em seus sintomas e na estrutura psicológica que presume  
que o comportamento reflete habilidades fixas (Biklen & Duchan, 1994).
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fortaleceu a visão médica que permeava o fenômeno desde o século XVI.

Na IX Assembleia da Organização Mundial da Saúde (OMS), realizada em 1976, um 

outro sistema para a classificação das deficiências foi instituído, denominado Classificação 

Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens: um manual de classificação das 

doenças (CIDID). Neste documento foram propostos três conceitos: deficiência, incapacidade 

e  desvantagem.  A deficiência  é  definida  como  anormalidades  de  estruturas  ou  função 

psicológica,  fisiológica  ou  anatômica,  temporária  ou  permanente,  incluindo  anomalias, 

defeitos  ou perda de qualquer estrutura corporal  e/ou funções  intelectuais;  a  incapacidade 

refere-se  às  restrições,  resultantes  de  uma deficiência,  sobre  o  desempenho  de  atividades 

cotidianas  e  a  desvantagem  refere-se  ao  prejuízo  resultante  de  uma  deficiência  ou 

incapacidade que limitam ou impedem o desempenho de papéis sociais adequados à idade 

cronológica, sexo, fatores sociais e culturais (AMIRALIAN et al, 2000). Segundo Bonfim, 

ainda  neste  sistema,  é  possível  identificar  a  vinculação da  doença ao  fenômeno,  além da 

existência de uma relação de dependência entre as definições, e causalidade direta entre os 

conceitos  de  incapacidade  e  desvantagem,  que  implicitamente  contém  o  princípio  da 

“normalização”.

Já em 2001, a OMS estabeleceu um novo sistema de classificação para pessoas com 

deficiência, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, conhecida 

como  CIF.  Esse  sistema  foi  estruturado  com  base  em  dois  conceitos:  incapacidade  e 

funcionalidade.  A incapacidade  é  descrita  como uma classificação das  consequências  das 

doenças, englobando as deficiências, limitações das capacidades e restrições no desempenho 

de uma atividade, e a funcionalidade compreende todas as funções corporais, tarefas ou ações 

executadas pelo indivíduo. Neste documento objetivou-se fundir o modelo médico e o modelo 

social2 de deficiência, que possuem uma diferença na lógica de causalidade das incapacidades. 

Para o modelo médico a causa está no indivíduo e para o modelo social está na estrutura 

social que não consegue prever e se ajustar à diversidade. A mudança de perspectiva adotada 

ao  relacionar  os  conceitos  (deficiência,  incapacidade  e  desvantagem)  em  igualdade  de 

importância mostrou-se eficaz, unindo os modelos médico e social em uma única abordagem, 

2 Em 1966, Paul Hunt publicou um livro considerado precursor das ideias que deram sustentação à formulação  
do modelo social de deficiência. Intitulada “Stigma: The Experience of Disability, a publicação consiste numa 
coleção  de  ensaios  escritos  por  doze  pessoas  com  deficiência,  onde  o  ponto  comum  encontra-se  no 
entendimento da deficiência muito mais como um fator social, do que como um fator biológico (Barnes, 
1998).
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sendo possível identificar uma mudança na concepção da deficiência, de um modelo médico, 

para um modelo biopsicossocial.

Como o CIF (2001) considera a pessoa com deficiência como um ser biopsicossocial, 

ele  destaca  o  impacto  (e  papel)  do  ambiente  físico  e  social  sobre  a  funcionalidade  do 

indivíduo  (WHO,  2001).  As  categorias  apresentadas  pelo  sistema  CIF  de  classificação 

abrangem  além  do  contexto  físico  e  social,  as  diferentes  percepções  culturais  frente  à 

deficiência, sendo utilizado como um instrumento para avaliações funcionais e da qualidade 

de vida dessas pessoas, fornecendo subsídios para políticas de inclusão social  (FARIAS e 

BUCHALLA, 2005).

Essa concepção de deficiência proposta pelo CIF vem reforçar a intervenção sobre a 

deficiência  não  mais  como  um  tipo  de  assistencialismo,  mas  como  o  atendimento  às 

necessidades  de  uma  pessoa.  Dentro  desta  perspectiva,  o  número  e  a  diversidade  dos 

programas de intervenções para essa população, como uma forma de influenciar diretamente 

alguns aspectos do desenvolvimento, têm aumentado significativamente nas últimas décadas. 

Dentre  os  vários  tipos  de  programas  que  surgiram,  aqueles  que  têm  como  finalidade  a 

apropriação  de  práticas  corporais  são  o  foco  desse  projeto.  Especificamente  os  Jogos 

Esportivos Coletivos (JECs).

Dentro  das  deficiências,  a  deficiência  intelectual  (DI)  é  uma  condição  bastante 

prevalente. Segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento 

(AAIDD, 2010), a DI é caracterizada por “limitações significativas tanto no funcionamento 

intelectual  quanto  no  comportamento  adaptativo,  expresso  por  habilidades  adaptativas 

conceituais, sociais e práticas, originando-se antes dos dezoito anos”.

Além do valor em si  da aprendizagem de JECs, como uma forma de apreender  o 

mundo em que vivemos, os benefícios da prática de atividades físicas para pessoas com DI já 

é algo bem estabelecido. Autores como Sherril (1986), Rosadas (1989) e Shutz (1994), citam 

a  melhora  da  autoestima,  o  aumento  da  independência  e  da  autonomia  em  atividades 

cotidianas, a socialização, as experiências emocionais (frustrações e realizações), a prevenção 

de deficiências secundárias, a manutenção e a promoção da saúde e condição física, a melhora 

das condições organofuncionais (aparelho circulatório, excretor, digestivo, respiratório, etc), a 

melhora  do  equilíbrio  estático  e  dinâmico,  aumento  da  força  e  resistência  muscular  e  o 

aprimoramento da coordenação motora global, como sendo os principais benefícios dessas 
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atividades.

Os JECs ocupam um lugar de grande importância dentro da cultura desportiva, e sua 

prática exige do jogador  um envolvimento físico,  psicológico e social,  uma vez que estes 

relacionam-se e articulam-se de maneira ímpar durante sua prática. A experiência com JECs 

favorece  a  construção  de  uma identidade  social  do  grupo e  do  indivíduo  enquanto  parte 

fundamental desse grupo, apresentando-se como um possível cenário para intervenção em 

pessoas com DI.

Os JECs podem ser entendidos como um confronto entre duas equipes que se dispõem 

pelo terreno de jogo movimentando-se de maneira particular, alternando situações de ataque e 

defesa com o objetivo de marcar pontos e vencer (GARGANTA, 1998). A essa categoria de 

jogos, são atribuídas seis invariantes: uma bola ou implemento similar, um espaço de jogo, 

adversários, um alvo para atacar e outro para defender e regras específicas (BAYER, 1994). A 

riqueza de situações proporcionadas pelos JECs possibilita ao praticante o desenvolvimento 

de diversas competências, entre elas a tático-cognitiva (resolução de problemas), a técnica 

(execução dos movimentos) e a sócio-afetiva (intra-relação dentro da equipe e inter-relação 

com os adversários).

Entre  os  JECs,  o  futsal,  o  basquete,  o  handebol,  o  futebol,  entre  outros,  são 

considerados jogos de invasão caracterizados pela ação simultânea de duas equipes em um 

terreno comum (espaço de jogo). Essa simultaneidade confere aos jogos de invasão uma alta 

complexidade e aleatoriedade nas relações de cooperação e oposição estabelecidas entre os 

jogadores, exigindo dos mesmos uma constante atitude estratégico-tática (SILVA e GRECO, 

2009). Estimular o jogador a elaborar ferramentas que auxiliem na compreensão da estrutura 

do  jogo  mesmo  que  não  em  sua  plenitude  (GRÉHAIGNE  e  GODBOUT,  1999),  pode 

possibilitar  a  identificação  e  solução  mais  eficiente  dos  problemas  estratégicos-táticos 

encontrados  no  jogo.  Desta  forma,  o  ensino/aprendizagem  dos  JECs  deveria  focar  na 

compreensão do aluno sobre o jogo, visto que a maneira como atua um jogador depende de 

como o mesmo concebe o jogo.

No entanto, para que o ensino dos JECs de invasão seja eficaz para pessoas com DI, 

algumas características relacionadas ao comportamento e à etiologia dessa população devem 

ser consideradas, entre elas: a falta de autonomia e iniciativa frente a determinadas situações 

problema,  a  tendência  a  não  se  expor  a  um possível  fracasso,  a  capacidade  de manter  a 
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atenção somente  por  curtos  períodos  e  a  dificuldade  em alcançar  o pensamento  abstrato. 

(HERNÁNDEZ et  al.,  1998;  FERRETI,  1999).  Dessa  forma,  o  simples  oferecimento  de 

atividades  esportivas  para  pessoas  com  DI  sem  considerar  as  particularidades  dessa 

população, não garante o sucesso da intervenção.

Esse  trabalho  parte  da  premissa  que  um programa  de  ensino  centrado  nos  JECs, 

pautado  em  uma  perspectiva  de  ensino/aprendizagem  das  ações  de  jogo  (tática),  pode 

contribuir com o desenvolvimento de pessoas com DI, além de proporcionar a aquisição de 

uma atividade de lazer que pode ser usufruída ao longo da vida. Assim, este estudo tem como 

objetivo delinear e aplicar um programa de ensino de Futsal para jovens e adultos com DI.
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2  Objetivos
● Delinear  um  programa  de  ensino  de  futsal  para  pessoas  com  DI,  centrado  nos 

conceitos das “propostas táticas” de ensino/aprendizagem.

● Verificar os efeitos do programa de futsal para pessoas com DI sobre o desempenho 

das ações de jogo.

3  Justificativa
Considerando  a  importância  (e  popularidade)  cultural  dos  JECs  de  invasão  e  a 

reconhecida demanda  física,  psicológica,  e  social  exigida  para  sua prática,  as  reflexões  e 

investigações acerca de modelos de ensino dos JECs de invasão para pessoas com DI como 

uma  forma  de  propiciar  o  acesso  a  esse  patrimônio  cultural  e  contribuir  para  o  seu 

desenvolvimento pessoal, podem ser vistas como algo necessário.
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4  Revisão de Literatura

4.1  Um Pouco de História

4.1.1  As Deficiências

Ao  longo  da  história  da  humanidade,  muitos  foram  os  fatos  que  contribuíram  e 

continuam  influenciando  o  modo  como  a  sociedade  se  relaciona,  pensa  e  percebe  os 

indivíduos com alguma deficiência. Durante a Antiguidade, as crianças que apresentassem 

qualquer deficiência eram abandonadas ou eliminadas por suas famílias, atitude que condizia 

com os ideais morais da sociedade clássica e classista da época, em que a perfeição do sujeito 

era  extremamente  valorizada.  Em  Esparta,  as  crianças  com  alguma  deficiência  eram 

consideradas subumanas, o que justificava seu abandono ou eliminação (PESSOTI, 1984).

Na Idade Média, com a influência da Igreja Católica e do cristianismo, o direito à vida 

passou a ser defendido. As pessoas com deficiência tornaram-se “donas” de uma alma não 

podendo mais  ser eliminadas,  abandonadas ou “expostas”,  sendo acolhidas em conventos, 

asilos ou igrejas onde ganhavam a sobrevivência em troca de pequenos serviços à instituição 

ou à pessoa “benemérita” que o abrigava (PESSOTI, 1984). No entanto, se por um lado as 

crenças e os ideais cristãos protegiam e acolhiam as pessoas com deficiência, por outro lado, 

essas  “caridades”  coexistiam  com  concepções  preconceituosas  acerca  das  mesmas, 

considerando-as verdadeiras aberrações, o que em alguns casos, as levou a serem queimadas 

em rituais católicos de exorcismo (SCHWARTZMAN, 1999). De acordo com Pessoti (1984), 

essa era a marca da atitude medieval diante da deficiência: uma postura ambivalente entre 

caridade e castigo.

Por volta do século XIV, ao final da Idade Média, houve uma mudança de concepção 

quanto  às  pessoas  com deficiência.  O  elemento  místico  e  espiritual  que  acompanhava  a 

deficiência  até  o  momento  deixou  de  determinar  a  atitude  de  caridade  das  pessoas  que 

estavam à sua volta.  Os então “marginalizados” tornam-se apenas “objetos”,  sendo vistos 

como indivíduos inúteis. De acordo com Stiker (1999), houve um retrocesso quanto à forma 

de perceber a deficiência, neste mesmo período entre os séculos XIV e XV, vinculando-a 

novamente às questões espirituais, ao pecado e à punição divina.

No século XVI, com a revolução burguesa houve uma mudança na concepção de ver o 
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homem e a sociedade.  Com a queda na hegemonia da Igreja Católica e o surgimento do 

capitalismo, a deficiência passou a ser vista a partir de um viés econômico, sendo considerada 

um  atributo  dos  indivíduos  não  produtivos  economicamente  (ARANHA,  1995).  A não 

produtividade continuou sendo valorada negativamente, porém começava a ser questionado o 

problema da individualidade e do desenvolvimento do homem. Os indivíduos passaram a ser 

vistos como diferentes, as noções de desigualdade e dominação permeavam a sociedade, bem 

como o direito de privilégios aos produtivos e mantenedores do sistema (ARANHA, 1995).

Os  séculos  XVI,  XVII  e  XVIII  foram considerados  um período  de  transição  em 

relação à pessoa com deficiência, “onde as autoridades religiosas haviam começado a abdicar 

de seus direitos de interpretação da monstruosidade (deficiências), e a ciência moderna ainda 

não havia reivindicado completamente os seus” (STIKER, 1999). Segundo o mesmo autor, 

nesse período multiplicaram-se as concepções acerca da deficiência, especialmente nas áreas 

médicas e educacionais, firmando uma grande diversidade de atitudes em relação à mesma, 

uma vez que as novas concepções apontavam para a possibilidade de um corpo inválido ser 

treinável e educável.

Com o avanço da medicina, a visão organicista sobre a deficiência prevaleceu, sendo 

vista a partir de então como um problema médico e não mais apenas uma questão espiritual 

ou moral.  Neste momento,  começaram a surgir  os primeiros hospitais  psiquiátricos,  como 

locais para confinar (mais que para tratar) os pacientes considerados doentes que estivessem 

incomodando  a  sociedade.  Os  tratamentos,  quando  ministrados,  constituíam-se  do  uso  da 

alquimia e da magia (PESSOTI, 1984).

As  mudanças  para  movimentos  que  se  apoiavam em valores  como  reabilitação  e 

integração da  pessoa  com  deficiência  começaram a  surgir  nos  séculos  XIX e XX com o 

aprofundamento  de estudos  e  a  ampliação de  pesquisas  na  área  médica  e  principalmente 

educacional. O século XX também foi marcado por muitas mudanças na forma de perceber a 

deficiência, especialmente em sua última metade. A aprovação da “Declaração dos direitos 

das Pessoas Deficientes” realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, 

tornou-se  um  marco  desse  período.  Com  esse  documento,  a  ONU  apresentava 

internacionalmente o termo “pessoa deficiente”, que se refere a “qualquer pessoa incapaz de 

assegurar por si, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual e/ou social 

normal, em decorrência de alguma deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas 
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ou mentais” (PEREIRA, 2009).

Nesta mesma fase, uma proposta de integração escolar foi elaborada por um grupo de 

profissionais da Educação Especial da Escandinávia. Liderados por Wolfensberg em 1972, 

este grupo operacionalizou o chamado “princípio de normalização”. Segundo esse princípio, 

as pessoas com deficiência têm o direito de usufruir de condições de vida o mais comum ou 

“normal” possível na sociedade em que vivem. A palavra normalizar, nesse caso, significa dar 

oportunidades à pessoa com deficiência, garantindo o seu direito de ser diferente e ter suas 

necessidades supridas (BATISTA; ENUMO, 2004).

Ainda  na  década  de  70  do  século  XX,  as  noções  de  normalização  (o  objetivo)  e 

integração  (o  processo)  se  difundiram  pela  Europa  e  EUA (PEREIRA,  2009).  Com  o 

paradigma da “integração”, buscava-se preparar a pessoa com deficiência para adaptar-se ao 

meio  em  que  seria  inserida.  Entretanto,  nessa  perspectiva,  o  indivíduo  é  quem  deveria 

adequar-se  ao  ambiente  físico  e  social  qual  iria  frequentar  (BATISTA;  ENUMO,  2004; 

MENDES, 2006).

Em meados da década de 1990, o princípio da inclusão foi proposto e adotado. Esse 

princípio  preconiza  a  igualdade  de  direitos  e  oportunidades  para  todos,  independente  da 

deficiência e do grau de comprometimento do indivíduo. Isso implica que é responsabilidade 

da sociedade oferecer suportes (físicos, econômicos, legais e atitudinais) para que essa parcela 

da  população  tenha  acesso  aos  diversos  espaços  sociais,  com  maior  autonomia  e 

independência  (ARANHA,  2003).  Assim,  esse  princípio  inverte  o  foco  da  pessoa  com 

deficiência  (que  precisava  atingir  um  certo  nível  de  competência  para  ser  integrado  à 

sociedade)  para  a  sociedade  (que  passa  a  ser  responsável  por  incluir  e  aceitar  todos, 

independente de sua condição atual). O processo de inclusão denota mudanças que vão além 

da  aceitação  social  e  de  adaptações  estruturais  e  legais:  esse  processo  envolve  uma 

transformação da sociedade, em sua forma de pensar, perceber e agir frente às diferenças.

A história da relação da sociedade brasileira com a deficiência reflete os processos 

globais;  entretanto  guarda  algumas  particularidades.  Uma  história  dessa  relação  será 

apresentada no tópico que segue.

Brasil

Os primeiros  relatos  que  retratam a  deficiência  no  Brasil  apontam para  as  tribos 
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indígenas.  Segundo  Figueira  (2008),  os  índios  apresentavam  costumes  e  práticas  de 

eliminação  de  crianças  que  nasciam  com  alguma  deficiência,  ou  exclusão  daquelas  que 

viessem a adquirir algum tipo de limitação sensorial ou física. Quando ocorria o nascimento 

de uma criança com deficiência, a mesma era vista de maneira subnormal, entendida como 

um mau sinal, castigo dos deuses ou de forças superiores, o que justificava sua eliminação ou 

exclusão.

Longe  de  serem entendidas  como um mal  sobrenatural,  as  deficiências  físicas  ou 

sensoriais adquiridas pelos negros no período da escravidão, decorreram inúmeras vezes em 

função dos castigos físicos a que eram submetidos.  Os documentos oficiais da época não 

deixam dúvidas quanto à violência e crueldade dos castigos físicos aplicados. Como exemplo, 

temos o alvará de 03 de março de 1741, decretado pelo rei D. João V, onde ele determina a 

amputação  de  membros  como  castigo  aos  negros  fugitivos  que  fossem  capturados,  uma 

variedade de punições que contava com o consentimento da Igreja Católica. Nesse mesmo 

período, há registros de limitações físicas e sensoriais adquiridas por colonizadores europeus 

após enfermidades graves acentuadas pelo clima brasileiro (FIGUEIRA, 2008).

Já no século XIX, a questão da deficiência aparece como decorrente de outros fatores 

em função do aumento dos  conflitos  militares  (Canudos,  Guerra  contra  o Paraguai,  entre 

outras). Nesse momento, o general Duque de Caxias demonstrou sua preocupação ao Governo 

Imperial quanto aos soldados que adquiriram alguma deficiência. Foi então que, em 29 de 

julho de 1868, fundou-se o “Asilo dos Inválidos da Pátria”, no Rio de Janeiro, onde eram 

acolhidos e tratados os soldados mutilados de guerra e também os soldados idosos, além de 

um programa de educação aos órfãos filhos de militares. Apesar da intenção humanitária, 

referenciais históricos destacam uma situação de grande precariedade no funcionamento da 

instituição  durante  o  período  imperial.  O  Asilo  dos  Inválidos  da  Pátria  permaneceu 

funcionando por 107 anos, sendo desativado em 1976 (FIGUEIRA, 2008). Ainda em meados 

do século XIX, duas outras instituições foram fundadas no Rio de Janeiro: o “Instituto dos 

Meninos Cegos” (atual “Instituto Benjamin Constant”) em 1854, e o “Instituto dos Surdos-

Mudos” (hoje “Instituto Nacional de Educação de Surdos” – INES) em 1857. Essa medida 

abriu espaço para a conscientização e discussões sobre a educação e a deficiência no Brasil 

(MAZZOTTA, 1996). O avanço da medicina ao longo do século XX trouxe consigo a criação 

de hospitais-escolas, como o Hospital das Clínicas de São Paulo na década de 40, ampliando a 
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produção de novos estudos e pesquisas no campo da reabilitação. Nesse contexto, havia uma 

clara associação entre a deficiência e a área médica (FIGUEIRA, 2008).

Antes  da  criação  das  instituições  especializadas  acima  citadas,  as  pessoas  com 

deficiência  tiveram,  em  grande  medida,  sua  trajetória  de  vida  definida  quase  que 

exclusivamente pelas famílias.  Com a fundação desses institutos, a questão da deficiência 

passou a ser um “problema” também do Estado. Porém, o que ocorreu nessa fase foi apenas 

uma  transferência  da  responsabilidade  para  as  instituições  privadas  e  beneficentes, 

eventualmente apoiadas pelo Estado, que assumiram além da reabilitação médica, a educação 

das pessoas com deficiência (FIGUEIRA, 2008).

No  ano  de  1981  foi  instituído  o  Ano  Internacional  da  Pessoa  com  Deficiência 

(Organização das Nações Unidas), que significou muitas mudanças e conquistas na história da 

deficiência,  particularmente  o  princípio  de  “igualdade  de  oportunidades  para  todos”.  No 

Brasil, vários planos foram estabelecidos com base nas discussões realizadas a partir dessa 

iniciativa, como o Plano de Ação da Comissão Internacional de Pessoas Deficientes (1981) e 

o Plano Nacional de Ação Conjunta para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(1985), ambos centrados na garantia dos direitos e no exercício da cidadania, caracterizando 

um rompimento do caráter benevolente e assistencialista vivenciado até o momento.

Assim  como  em  outras  culturas  e  países,  vivemos  hoje  no  Brasil  uma  fase  de 

discussão e apropriação dos princípios que compõem o paradigma da inclusão. A sociedade e, 

acima de tudo, o poder público, têm se manifestado sobre o assunto através de ações pontuais 

de conscientização, leis e políticas de inclusão social que abrangem principalmente o contexto 

escolar e o profissional.

4.1.2  A Deficiência Intelectual

Assim  como  ocorre  nas  concepções  acerca  da  própria  deficiência,  a  história  da 

deficiência intelectual (DI) reflete o contexto social de cada período histórico. Ao longo da 

Idade  Média,  observou-se  uma  atitude  ambivalente  da  sociedade  para  com  os  então 

denominados “deficientes mentais”3. Acolhidos pela igreja que os entendia como “les enfant  

du bom Dieu”4, como indivíduos que cumpriam os castigos de Deus, a “deficiência mental” 

(DM) era vista como algo relacionado ao divino. Entretanto, essa visão ambivalente permitia 

3 Na descrição histórica sobre deficiência intelectual, buscou-se manter os termos utilizados pelos autores, como:  “deficiência mental” e 
“deficientes mentais”.

4 “O bom filho de Deus”.
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em alguns  momentos  que  os  mesmos  deficientes  mentais  protegidos  fossem tidos  como 

“bobos da corte” (PESSOTI, 1984).

No século XVI, com o avanço da medicina, surgiu a noção de que a DM (assim como 

qualquer  outra  deficiência)  estaria  relacionada  a  problemas  médicos,  uma  fatalidade 

hereditária ou congênita (PESSOTI, 1984).

Nos  séculos  XVII  e  XVIII  multiplicaram-se  as  concepções  acerca  da  DM, 

especialmente nas áreas médicas e educacionais. A mudança de paradigma em relação a essa 

deficiência  foi  consolidada  a  partir  de  estudos  sobre  o  desenvolvimento  por  meio  da 

estimulação,  que  se transformou,  embora lentamente,  em ações  de ensino.  Nesse  período 

ocorreram os primeiros movimentos de institucionalização de locais para tratamento desses 

indivíduos em conventos e hospícios (ARANHA, 1995). Em pouco tempo a DM tornou-se 

objeto  de  atenção  de  vários  educadores  e  a  sociedade  passou  a  defender  a  criação  de 

organizações  separadas  onde  essas  pessoas,  segregadas  e  classificadas  quanto  às  suas 

diferenças,  pudessem  receber  melhor  atendimento  e  com  menos  recursos.  No  entanto, 

somente no século XIX observou-se uma atitude de responsabilidade pública com relação às 

necessidades  das  pessoas  com  DM  (SILVA,  DESSEN,  2001).  As  instituições  de  caráter 

residencial  (asilos)  se  destacaram nesse  período  por  apresentarem algum treinamento  aos 

residentes, oferecendo um ambiente preparado para proteger e reabilitar, em outras palavras, 

normalizar essas pessoas (PEREIRA, 2009). As denominadas classes especiais nas escolas 

públicas, vinculadas às instituições residenciais, surgiram na segunda metade do século XIX 

nos  Estados  Unidos,  representando  outra  forma  de  institucionalização  (KIRK  e 

GALLAGHER, 1987).

Durante o século XIX até meados do século XX, os estudos sobre a DM tornaram-se 

de caráter mais científico e houve uma tentativa de uniformização do conceito, apesar dos 

rótulos negativos (imbecil, débil mental, inválido, idiota, oligofrênico, entre outros) utilizados 

para distingui-los dos indivíduos com desenvolvimento típico. Até este período, a demência 

(doença mental) e a amência (deficiência mental) eram concebidas da mesma maneira, o que 

justificava receberem o mesmo tipo de tratamento. Esquirol, em 1818, foi o primeiro autor a 

diferenciá-las ao definir idiotia (deficiência mental) da seguinte maneira:

“O homem louco é privado de bens de que outrora gozava: é um rico tornado pobre.  
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O idiota sempre esteve no infortúnio e na miséria. O estado do homem louco pode 
variar; o idiota é sempre o mesmo. Este tem muitos traços da infância, [...] o idiota é  
o que sempre foi, é tudo o que pode ser, relativamente à sua organização primitiva 
[...].  A idiotia não é uma doença, é um estado em que as faculdades intelectuais 
nunca se manifestaram, ou não puderam desenvolver-se suficientemente para que o 
idiota adquirisse os conhecimentos relativos à educação que recebem os indivíduos 
da  sua  idade,  [...].  A idiotia  começa  com  a  vida  ou  na  idade  que  precede  o 
desenvolvimento completo das faculdades intelectuais e afetivas; os idiotas são o 
que  virão  a  ser  durante  toda  a  sua  vida;  neles,  tudo  revela  uma  organização 
imperfeita ou incompleta no seu desenvolvimento. Não se concebe a possibilidade 
de alterar este estado. Nada seria, pois, capaz de dar aos infelizes idiotas, por uns 
instantes  que  fosse,  um  pouco  mais  de  razão,  um  pouco  mais  de  inteligência” 
(PESSOTI, 1984, p: 86-87).

Após  esta  primeira  diferenciação,  muitos  autores  buscaram caracterizar  com mais 

precisão a DM, a fim de delimitar questões médicas e educacionais. Nessa perspectiva, Pinel 

citado por Pessoti (1984), denominou a DM como idiotismo, com a conotação de carência ou 

insuficiência  intelectual.  Na  mesma  linha  de  pensamento  Beaugrand  citado  por  Pessoti 

(1984), considerou a idiotia um estado de insuficiência de algumas aptidões intelectuais e 

morais,  sendo  suas  causas  de  ordem  orgânica  e/ou  congênita,  com  origem  encefálica, 

acarretando um desenvolvimento deficitário.

A história da concepção e classificação da DM ganhou uma grande contribuição com a 

criação de organizações específicas para o estudo das populações especiais, as causas e as 

características das doenças e deficiências. Assim surgiu a  American Association on Mental  

Retardation  (AAMR),  a  atual  American  Association  on  Intellectual  and  Developmental  

Disabilities (AAIDD); a  American Psychiatric Association, responsável pela publicação do 

Diagnosticand  Statistical  Manual  of   Mental  Disorders (DSM),  e  a  World  Health  

Organization que publica a International Classification of  Diseases (ICD). Embora tenham 

surgido em décadas distintas,  foi  a partir  de meados do século XX que essas instituições 

tiveram  maior  destaque  no  contexto  das  populações  especiais,  incluindo  a  DM,  como 

referências  para  definição  e  classificação.  Apesar  das  diferenças  encontradas  quanto  à 

concepção  da  DM  nos  documentos  publicados  por  essas  organizações,  observa-se  uma 

tentativa de uniformizar seus sistemas de classificação e definições diagnósticas, de modo a 

contribuir  para uma intervenção dirigida às necessidades  específicas do indivíduo (WHO, 

2001; AAMR, 2006).

Como visto anteriormente,  muitos conceitos coexistiram no decorrer  dos anos,  e a 
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pessoa com essa deficiência já foi chamada por vários nomes: oligofrênica, cretina,  tonta, 

imbecil,  idiota,  débil  profunda,  criança  subnormal,  criança  mentalmente  anormal, 

mongolóide, criança atrasada, criança eterna, criança excepcional, retardada mental, criança 

com déficit  intelectual,  criança com necessidades  especiais,  criança especial,  entre  outras. 

Atualmente, quanto ao nome da condição, há uma tendência mundial (brasileira também) de 

se usar o termo deficiência intelectual (DI). Um dos motivos para essa alteração no termo tem 

relação com mudanças na forma de conceber o fenômeno propriamente dito. Ou seja, é mais 

apropriado o termo intelectual por referir-se ao funcionamento do intelecto especificamente e 

não ao funcionamento da mente como um todo. Outro motivo refere-se a melhor distinção 

entre deficiência mental e doença mental (SASSAKI, 2005).

A  expressão  deficiência  intelectual  foi  oficialmente  institucionalizada  em  1995, 

quando  a  ONU  realizou  em  Nova  York  um  simpósio  chamado  Intellectual  Disability:  

Programs, Policies and Planing for the Future (Deficiência Intelectual: Programas, Políticas e 

Planejamento para o Futuro) (SASSAKI, 2005). Em outubro de 2004, a Organização Pan-

Americana da Saúde e a OMS realizaram um evento em Montreal, Canadá (com participação 

do Brasil), que aprovou o documento “Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual”. 

A partir de então, o termo deficiência intelectual passou a ser difundido e utilizado em vários 

países.

Brasil

Mendes (1995) aponta características um pouco diferentes entre o percurso histórico 

da DI no Brasil e em países europeus e norte-americanos. O autor destaca que no Brasil as 

questões  acerca  dessa  deficiência  passaram a  receber  maior  atenção  somente  a  partir  da 

metade do século XX, enquanto em outros países, esta pode ser observada a partir do século 

XVI,  período  em  que  houve  um  avanço  significativo  nas  áreas  médicas,  alavancando 

reflexões  relativas  a  essa  deficiência.  Nos  séculos  XVII  e  XVIII,  o  movimento  pela 

institucionalização das pessoas com DI foi crescente em vários países, podendo ser observado 

a  partir  da  criação  de  instituições,  escolas  especiais  comunitárias  e  classes  especiais  em 

escolas públicas, no entanto, em nosso país ainda não havia nenhum interesse pela educação 

das  pessoas  com DI,  havendo  uma  despreocupação  com a  conceituação,  identificação  e 

classificação dos então denominados idiotas.
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No  Brasil,  as  primeiras  ações  voltadas  especificamente  para  as  pessoas  com  DI 

aconteceram durante o século XX. Na década de 50 do século passado, as discussões sobre o 

objetivo e a  qualidade dos serviços educacionais especiais  permearam o cenário mundial. 

Enquanto isso no Brasil, a escassez de serviços e o descaso do poder publico deram origem a 

movimentos comunitários que ocasionaram a implantação de escolas especiais privadas. A 

partir  da  década  de  70,  o  poder  público  posicionou-se  mais  afirmativamente  sobre  esta 

questão ampliando o acesso à escola para a população em geral e implantando as classes 

especiais  na  educação  básica  (JANNUZZI,  2004).  Na  segunda  metade  do  século,  houve 

também a  criação  de  inúmeras  instituições  (particulares  sem fins  lucrativos)  voltadas  ao 

atendimento de pessoas com DI, todas marcadas pela política paternalista ou de proteção. 

Dentre as instituições destacaram-se a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 

e a Sociedade Pestalozzi (PEREIRA, 2009), ambas importantes na história dessa deficiência, 

e  que  até  os  dias  atuais  oferecem  assistência  a  essa  população,  buscando  articular  seus 

projetos à proposta de inclusão social adotada por nosso país desde a década de 90.

A história da DI sugere que a sua existência e desenvolvimento como uma categoria 

social é muito complexa. Pois a mutabilidade, a variabilidade e a inconsistência conceitual, 

além das lutas contra a opressão travadas ao longo do tempo, denotam que ainda não há base 

para uma identidade social positiva, comprometendo o empoderamento5 dessas pessoas na 

atualidade (SIMPSON, 2012).

4.2  Deficiência Intelectual: definições e classificações

Como  destacamos  anteriormente,  no  decorrer  dos  anos  a  definição  de  DI  sofreu 

diversas  alterações.  Ajuriaguerra  (1977),  definiu  a  DI  como um funcionamento  cognitivo 

geral inferior à média com origem no período de desenvolvimento, associado a uma alteração 

do  ajustamento  ou  da  maturação,  ou  dos  dois  na  aprendizagem e  na  socialização.  Para 

Grossman (1983) o atraso mental refere-se a um funcionamento intelectual geral muito abaixo 

da  média,  que  coexiste  com deficiências  na  conduta  adaptativa  e  se  manifesta  durante  o 

período de desenvolvimento. Bagatini (1987), definiu a DI como o desempenho intelectual 

geral  significativamente  abaixo  da  média,  que  tem  sua  origem  durante  o  período  de 

desenvolvimento  e  se  caracteriza  pela  inadequação  do  comportamento  adaptativo 

5 O empoderamento possibilita o uso do poder pessoal para para fazer escolhas, tomar decisões e assumir o controle da situação de cada  
um (SASSAKI, 20005). O empoderamento devolve poder e dignidade a quem desejar o estatuto de cidadania, e principalmente a 
liberdade de decidir e governar seu próprio destino com responsabilidade e respeito ao outro.
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(aprendizagem e socialização), necessitando de métodos e recursos didáticos especiais para 

sua educação.

Atualmente três  referenciais  teóricos orientam a definição e  classificação da DI:  o 

sistema de Classificação Internacional  de  Doenças  e  Problemas  Relacionados à  Saúde da 

OMS (CID-10);  o  Manual  Diagnóstico  e  Estatístico  de  Transtornos  Mentais  (DSM) e  o 

manual da Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AAIDD).

CID-10

O sistema de  Classificação  Internacional  de  Doenças  e  Problemas  Relacionados  à 

Saúde CID-10 utiliza ainda hoje o termo “retardo mental” para referir-se à DI. Em sua versão 

de 2010, o CID-10 define o “retardo mental” como:

“A condition of arrested or incomplete development of the mind, which is especially 
characterized by impairment of skills manifested during the developmental period, 
skills which contribute to the overall level of intelligence, i.e. cognitive, language, 
motor, and social abilities. Retardation can occur with or without any other mental 
or physical condition6”.

De acordo com esse sistema de classificação, o “retardo mental” é dividido em quatro 

níveis: leve, moderado, grave e profundo.

6 “Parada do desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual, caracterizado essencialmente por um 
comprometimento, durante o período de desenvolvimento, das faculdades que determinam o nível global de inteligência, isto é, das 
funções cognitivas, de linguagem, da motricidade e do comportamento social. O retardo mental pode acompanhar um outro transtorno 
mental ou físico, ou ocorrer de modo independente” (CID-10, 2010)
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F70- Retardo Mental Leve - QI entre 50 e 69; Provável dificuldade de aprendizagem 
escolar;  Adulto capaz de trabalhar;  Relacionamento  social 
satisfatório; Subnormalidade mental leve.

F71- Retardo Mental Moderado -  QI  entre  35  e  49;  Provável  atraso  (acentuado)  do 
desenvolvimento  durante  a  infância;  Graus  variados  de 
suporte para viver e trabalhar na comunidade durante a vida 
adulta; A maioria dos indivíduos desenvolve um certo grau 
de independência quanto aos cuidados pessoais, habilidades 
acadêmicas  e  comunicação;  Subnormalidade  mental 
moderada.

F72- Retardo Mental Grave -  QI  entre  20  e  34;  Provável  necessidade  de  assistência 
contínua; Subnormalidade mental grave.

F73- Retardo Mental Profundo -  QI  abaixo  de  20;  Limitações  graves  relacionadas  aos 
cuidados  pessoais,  comunicação  e  mobilidade; 
Subnormalidade mental profunda.

Tabela 1 - Classificação da DI adaptado CID-10 (2010)

Com relação aos códigos,  F78- Outro Retardo Mental e F79- Retardo Mental Não 

Especificado, o CID-10 não apresenta caracterizações, demonstrando certa superficialidade 

quanto à classificação proposta. Classificação esta que vem sendo abandonada tanto no campo 

acadêmico quanto no profissional.

DSM

O DSM, Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação Americana de 

Psiquiatria (APA), propôs em sua última revisão (DSM-IV-TR, 2003), alguns critérios para 

caracterização do “retardo mental”, termo utilizado para referir-se à DI.

Esses  critérios  orientam  para  a  verificação  do  funcionamento  intelectual 

significativamente abaixo da média, com manifestação anterior aos 18 anos e limitações ou 

déficits no comportamento adaptativo em ao menos duas das seguintes áreas: comunicação, 

autocuidado, vida doméstica, habilidades sociais, uso de recursos comunitários, habilidades 

acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança (APA, 2010). O DSM-IV utiliza também um 

sistema de classificação baseado em níveis de comprometimento:

30



F70.9 – 317 Retardo Mental Leve -QI  de  50-55  a  70;  Educáveis;  Prejuízo  sensório-motor 
mínimo;  Desenvolvimento  da  comunicação  e  habilidades 
sociais nos anos pré-escolares; De maneira geral adquirem 
independência; Podem precisar de supervisão ou assistência 
em momentos de estresse social ou econômico.

F1.9  –  318.0  Retardo  Mental 

Moderado

-QI  de  30-35  a  50-55;  Treináveis;  Geralmente  adquirem 
habilidade de comunicação nos primeiros anos da infância; 
São capazes de cuidar de si mesmos após treinamento; Na 
adolescência  podem  apresentar  problemas  de 
relacionamento pessoal, por não compreender ou reconhecer 
convenções  sociais;  Podem  se  tornar  adultos  capazes  de 
realizar trabalhos sob supervisão.

F2.9  –  318.1  Retardo  Mental 

Severo

-QI  entre  20-25  a  35-40;  Aquisição  de  habilidades  de 
comunicação  provável  através  de  treinamento  com 
profissionais; Na idade adulta podem realizar tarefas simples 
sob supervisão; Boa adaptação à família e à comunidade sob 
supervisão.

F3.9  –  318.2  Retardo  Mental 

Profundo

-QI abaixo de 20-25; Apresentam déficits significativos logo 
nos  primeiros  anos  de  vida;  Habilidades  motoras, 
comunicação e higiene podem ser desenvolvidas através de 
treinamento apropriado; Supervisão constante.

F9.9  –  319  Retardo  Mental  de 
Gravidade Não Especificada

-Casos em que a inteligência da pessoa não pode ser testada 
por  meios  convencionais,  como  os  indivíduos  com  um 
acentuado  prejuízo  em  seu  funcionamento  intelectual, 
indivíduos não-cooperativos, ou bebês.

Tabela 2 - Classificação da DI adaptado DSM (2003)

Podemos observar que os dois sistemas apresentados acima destacam o funcionamento 

intelectual da pessoa com DI como o principal critério de classificação da deficiência. Apesar 

do CID-10 citar alguns aspectos relativos ao comportamento adaptativo, este ainda é descrito 

muito superficialmente, demonstrando forte apego aos dados quantitativos do QI. Já o manual 

DSM, leva em consideração alguns critérios que dizem respeito às habilidades adaptativas, à 

cultura,  tipo de apoio e incentivo ao indivíduo. Entretanto,  ambos ainda utilizam o termo 

“retardo  mental”  e  classificam  a  DI  quanto  aos  níveis  de  comprometimento  da  pessoa, 

atitudes que contribuem para a exacerbação do estigma negativo que envolve essa população.

AAIDD

A Associação  Americana  de  Deficiência  Intelectual  e  Desenvolvimento  (AAIDD), 

antiga Associação Americana de Retardo Mental (AAMR), foi fundada em 1876, desde então, 

a definição de DI passou por 10 revisões do ano de 1908 a 2002. Atualmente a AAIDD refere-
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se a DI como:

“Limitações  significativas  tanto  no  funcionamento  intelectual  quanto  no 
comportamento adaptativo, expresso por habilidades adaptativas conceituais, sociais 
e práticas. Esta deficiência origina-se antes dos dezoito anos” (AAIDD, 2010).

Em 2002, a AAMR propôs um modelo multidimensional para explicar a DI, adotando 

graduações de medidas de apoio a essas pessoas, destacando os processos interativos entre as 

limitações  funcionais  próprias  desses  indivíduos e  as  possibilidades  adaptativas  que estão 

disponíveis em seu ambiente cotidiano. As cinco dimensões apresentadas por esse modelo 

envolvem aspectos relacionados ao indivíduo, ao seu funcionamento individual no ambiente 

físico e social, ao contexto e aos sistemas de apoio:

● Dimensão 1- Habilidades intelectuais: Capacidade geral de raciocínio, planejamento, 

solução  de  problemas,  pensamento  abstrato,  compreensão  de  ideias  complexas, 

rapidez de aprendizagem e aprendizagem por meio da experiência.

● Dimensão  2-  Comportamento  adaptativo:  Conjunto  de  habilidades  adquiridas  pelo 

indivíduo para corresponder às demandas da vida cotidiana.

● Dimensão 3- Saúde: As condições gerais de saúde física e mental.

● Dimensão 4- Participação, interações, papéis sociais: A avaliação deve ser direcionada 

às  interações  sociais  e  aos  papéis  vivenciados  pelo  indivíduo,  bem  como  sua 

participação na comunidade em que vive.

● Dimensão  5-  Contexto:  A dimensão  contextual  considera  as  condições  em que  o 

indivíduo vive e se desenvolve.

Esse sistema de classificação da DI aborda quatro níveis de apoio para cada uma das 

cinco dimensões do modelo teórico multidimensional (AAMR, 2002):

● Apoio  Intermitente  –  São  episódicos,  disponibilizados  apenas  em  momentos 

necessários.  Apoios  de  curto  prazo  necessários  durante  algumas  fases  da  vida  do 

indivíduo (ex: perda de emprego).

● Apoio Limitado – São caracterizados por sua temporalidade. Apoio regular durante 

um período curto (ex: treinamento para execução de algum trabalho).

● Apoio  Extensivo  –  Sem limite  de  tempo,  apoio  constante  com comprometimento 
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regular (ex: diariamente, semanalmente, auxílio na vida doméstica).

● Apoio  Generalizado  –  São  constantes,  estáveis  e  de  alta  intensidade.  Possível 

necessidade para a manutenção da vida.

A partir desse posicionamento da AAIDD, os testes de QI foram perdendo a força, 

passando a ser apenas mais um indicativo dessa deficiência.

No  modelo  multidimensional  atual  apresentado  pela  AAIDD  (2010),  as  cinco 

dimensões descritas permaneceram basicamente inalteradas, no entanto, os níveis de apoio 

sugeridos em 2002 foram abolidos, pois estes evocam a ideia de uma avaliação meramente 

funcional  que aponta para os elementos da performance em que o indivíduo necessita de 

apoio. O modelo atual considera que o funcionamento humano como um todo é aperfeiçoado 

à medida que conseguimos reduzir  a  distância  das  interações entre  indivíduo e ambiente, 

sendo o apoio individualizado uma estratégia utilizada para contribuir com o funcionamento 

da vida dessas pessoas e não estigmatizá-las.

O atual modelo do manual da AAIDD (2010) também apresenta algumas premissas 

que devem ser consideradas: as limitações relativas à funcionalidade do indivíduo devem ser 

respeitadas  de  acordo com o contexto  da  comunidade,  a  idade  e  a  cultura;  as  avaliações 

devem considerar a diversidade cultural linguística, diferenças na comunicação, em fatores 

sensoriais,  motores  e comportamentais;  pessoas com DI podem apresentar  talentos,  assim 

como limitações, o que geralmente ocorre com os seres humanos independente de seu QI; 

descrever limitações com o propósito de desenvolver um perfil da necessidade de apoio, e 

propor intervenções para minimizá-las e; com o apoio apropriado o funcionamento da vida 

dessa pessoa deverá melhorar, exceto em casos raros.

A adoção de critérios funcionais na concepção e na classificação da DI revela uma 

preocupação  com  as  dificuldades  apresentadas  por  essas  pessoas  e  sua  relação  com  o 

ambiente. Na perspectiva atual, espera-se que a pessoa com DI não seja compreendida como 

incapaz, anormal ou inferior, mas sim como uma pessoa que está envolvida em uma rede de 

relações entre as dimensões que podem ou não, dependendo dos estímulos e intervenções, 

possibilitar a máxima interação (indivíduo – ambiente – tarefa) e desenvolvimento de suas 

capacidades.
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4.3  Etiologia

A etiologia  da  DI  é  diversificada  e  resulta  de  muitos  processos  patológicos  que 

interferem no funcionamento do sistema nervoso. Em aproximadamente 50% a 70% dos casos 

uma  avaliação  clinica  criteriosa  permite  a  identificação  das  causas  dessa  deficiência 

(VASCONCELOS, 2004).

A etiologia da DI pode ser considerada multifatorial, composta por quatro categorias 

de riscos: biomédicos, sociais, comportamentais e educacionais.

Ocorrência Fatores 
Biomédicos

Fatores 
Sociais

Fatores 
Comportamentais

Fatores 
Educacionais

Pré-natal 1.Distúrbios 
cromossômicos;
2.Distúrbios de gene 
único;
3.Síndromes
4.Distúrbios 
metabólicos;
5.Digênese cerebral;
6.Doenças maternas;
7.Idade dos pais.

1.Pobreza;

2.Má nutrição 
materna;

3.Violência 
doméstica;

4.Falta de pré-natal.

1.Uso de drogas ou 
álcool pelos pais;

2.Pais fumantes;

3.Imaturidade dos 
pais.

1.Deficiência 
cognitiva dos pais 
sem apoio;

2.Falta de 
preparação para 
serem pais.

Perinatal 1.Prematuridade;
2.Lesão no 
nascimento;
3.Distúrbios 
neonatais.

1.Falta de acesso 
aos cuidados no 
nascimento.

1.Rejeição dos pais 
à criança;

2.Abandono da 
criança pelos pais.

1.Falta de 
encaminhamento 
médico.

Pós-natal 1.Lesão cerebral 
traumática;
2.Má nutrição;
3.Meningoencefalite
4.Distúrbios 
convulsivos;
5.Distúrbios 
degenerativos.

1.Cuidador 
incapacitado;
2.Falta da 
estimulação;
3.Pobreza;
4.Doença crônica;
5.Institucional.

1.Abuso ou 
negligência;
2.Violência 
doméstica;
3.Insegurança;
4.Privação social;
5.Comportamentos 
difíceis.

1.Incapacidade 
dos pais;
2.Diagnóstico 
tardio
3.Intervenção 
tardia;
4.Educação 
inadequada;
5.Apoio familiar 
inadequado.

Tabela 3 - Adaptado AAMR (2006)

Alguns fatores de risco têm sido identificados desde a fecundação até o nascimento da 

criança. A fase pré-natal, entre a fecundação e o segundo mês de gestação, concentra a maior 

probabilidade de ocorrência de anormalidades graves e defeitos fisiológicos no embrião. Os 

fatores externos experimentados pela mãe podem afetar o feto, penetrar na placenta causando 
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reações  negativas  na  forma  de  deformidades  físicas,  disfunções  intelectuais  e 

comportamentais.  Buscando  minimizar  essas  anormalidades,  alguns  fatores  devem  ser 

evitados pela mãe, pois podem interferir diretamente no desenvolvimento do feto:

 O álcool,  substância rapidamente assimilada pelo feto,  pode vir  a causar síndrome 

alcoólica  fetal,  resultando  em  hiperatividade,  déficit  intelectual  ou  outros 

comprometimentos físicos.

 O cigarro pode inibir o crescimento devido ao baixo índice de oxigênio disponível ao 

feto, causando baixo peso e aumentando o risco de prematuridade.

 As drogas ilegais, pois além de viciar o bebê podem também causar lesões cerebrais e 

aborto.

 A utilização  de  remédios  como  antidepressivos  e  tranquilizantes  sem  orientação 

médica e a má nutrição podem causar malformações congênitas e déficit cognitivo.

 A poluição ambiental e química, os metais pesados e os poluentes como os herbicidas, 

estão associados a bebês com malformações, câncer e aborto (CASTRO, 2005).

Em um estudo realizado no Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 1994 e 1997, 

com 673 alunos com DI matriculados no ensino público especial, foi identificado que 2/3 das 

prováveis causas etiológicas da deficiência são de caráter ambiental, perfeitamente evitáveis 

com a ampliação do saneamento básico, educação e prevenção primária (como o atendimento 

às gestantes, crianças e a vacinação) (LLERENA et al., 2000). O fator ambiental torna-se mais 

evidente quando analisamos os dados estatísticos fornecidos pela Organização Mundial da 

Saúde  (OMS,  2000),  onde  estimativas  apontam  que  nos  países  em  desenvolvimento  a 

porcentagem de  jovens com DI  “grave”  situa-se em torno de  4,6%, enquanto  nos  países 

desenvolvidos esta porcentagem permanece entre 0,5% e 2,5%.

Quando os fatores ambientais são controlados, os fatores genéticos constituem a causa 

mais prevalente da DI. A anormalidade genética mais comum é a trissomia do cromossomo 21 

ou Síndrome de Down (SD), que é caracterizada pela presença de um cromossomo 21 extra 

nas  células  do  portador.  Esta  tem  uma  incidência  de  1/1000  nascimentos  e  é  uma das 

principais causas de atraso motor associada a um quadro de comprometimento intelectual 

(MOREIRA; EL-HANI; GUSMÃO, 2000). Embora com menor frequência, outras alterações 

cromossômicas também estão associadas a DI, como a síndrome de Rett, a neurofibromatose, 

a síndrome do X-frágil, a síndrome de Mowat-Wilson, entre outras (VASCONCELOS, 2004).

35



Pesquisas realizadas na área de neurobiologia revelam que a DI pode se originar de um 

defeito na estrutura e função das sinapses neuronais. O déficit intelectual está associado às 

anormalidades nos dendritos e nas espinhas dendríticas,  uma vez que a remodelagem das 

sinapses e as alterações na forma e no número das espinhas dendríticas são a base anatômica 

do aprendizado e da memória (VASCONCELOS, 2004). De acordo com o mesmo autor, as 

técnicas mais modernas em relação aos exames para diagnosticar a DI são: o cariótipo de alta 

resolução,  a  hibridização  in  situ  de  fluorescência  (FISH),  a  triagem  sub-telomérica,  a 

microdissecção cromossômica  e  a  espectroscopia por  ressonância  magnética.  A partir  dos 

resultados obtidos por esses instrumentos, é possível visualizar qual região do organismo foi 

afetada, desde cromossomos até os órgãos, possibilitando um diagnóstico mais confiável e 

uma intervenção adequada às necessidades da pessoa.

A maioria dos casos de déficit intelectual relacionado ao período perinatal tem sua 

origem na fase pré-natal, antes do início do trabalho de parto. Os bebês com desenvolvimento 

anormal  na  fase  gestacional  não  conseguem suportar  a  anóxia  e  a  acidose  normalmente 

presentes durante o nascimento, podendo acarretar problemas no desenvolvimento cognitivo e 

motor da criança (KNOBLOCK; PASSMANICK, 1990 citados por CASTRO, 2005). Nesta 

fase as complicações mais comuns associadas a DI são: o sofrimento fetal prolongado, asfixia, 

aplicação inadequada do fórceps ou fraca aplicação da manobra de Kristeller7 (CASTRO, 

2005).

As  fases  pré-natal  e  perinatal  constituem  o  período  onde  os  fatores  de  risco  de 

desencadeamento da DI são mais eminentes, demonstrando que as condições de saúde da mãe 

no momento da fecundação e durante a gestação influenciam diretamente o desenvolvimento 

do  feto.  Dados  estatísticos  da  OMS apontam um percentual  significativamente  maior  de 

pessoas com essa deficiência em países em desenvolvimento quando comparado aos países 

desenvolvidos, além disso, os fatores ambientais, sócio econômicos e culturais, parecem estar 

profundamente  relacionados  com  a  incidência  da  DI  especialmente  nos  países  menos 

desenvolvidos. Neste contexto, o avanço de políticas públicas voltadas para o cuidado pré-

natal e perinatal são necessidades urgentes nesses países, incluindo o Brasil.

As más condições para o desenvolvimento no período pós-natal (abandono, ambiente 

insalubre, entre outras), além das doenças como a rubéola, sarampo, meningite, poliomielite, 

7 Manobra de Kristeller: pressão realizada sobre a parede abdominal (no fundo do útero), durante uma contração, para acelerar o parto. 
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varíola, coqueluche e caxumba, também podem desencadear um comprometimento encefálico 

resultando na DI. Além disso, o peso do bebê é uma característica que também está associada 

às disfunções intelectuais (VASCONCELOS, 2004; CASTRO, 2005).

A  identificação  e  a  definição  das  causas  da  DI  são  outros  fatores  de  grande 

importância que devem ser investigados precocemente a fim de possibilitar uma intervenção 

direta e efetiva sobre as necessidades da pessoa. Os programas de intervenções possibilitam 

direcionar estímulos variados que permitam o desenvolvimento das capacidades cognitivas, 

motoras,  educacionais  e  sociais,  proporcionando  experiências  que  venham  a  mobilizar  e 

despertar o interesse dessas pessoas para tarefas importantes relacionadas à sua independência 

e autonomia.

4.4  Deficiência Intelectual: intervenções

As intervenções, no sentido que estamos empregando neste trabalho, caracterizam-se 

pela ação direta sobre o indivíduo com a intenção de influenciar de maneira permanente ou 

transitória  alguns  aspectos  do  seu  desenvolvimento.  Vários  campos  profissionais  estão 

envolvidos  com  programas  de  intervenção  para  essa  população,  como:  a  psicologia,  a 

fisioterapia,  a fonoaudiologia,  a terapia ocupacional,  a pedagogia,  a educação física,  entre 

outros.

Durante  muito  tempo,  o  objetivo  destas  intervenções  manteve-se  relacionado  às 

características da pessoa com DI, sem considerar os fatores ambientais. Diante das mudanças 

conceituais das últimas décadas, as questões relativas à funcionalidade e a interação desses 

indivíduos com o ambiente (físico e social) ganharam destaque nas intervenções, que hoje, em 

sua maioria, apresentam como princípio orientador a promoção da autonomia, privilegiando 

os papéis sociais adequados à idade cronológica do indivíduo (MANTOAN, 1998).

No Dicionário,  a  palavra autonomia  significa a  qualidade  ou estado de  autônomo, 

independente, livre; governar-se por si mesmo. Nos programas de intervenções para pessoas 

com DI, o termo autonomia adquire o sentido de possibilitar ao indivíduo oportunidade e 

autoridade sobre suas escolhas.

No  contexto  da  DI,  a  autonomia  reveste-se  de  significados  que  vão  além  de 

habilidades  alternativas  e  alterações  ambientais  que  permitam a  adaptação  do  sujeito  às 

atividades  propostas.  A autonomia  para  essas  pessoas  supõe  a  utilização  de  habilidades 
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intelectuais  que  decorrem  do  desenvolvimento  da  eficiência  cognitiva  dos  mesmos, 

fundamentada na construção de um conhecimento acerca do contexto e obstáculos a serem 

superados a partir de suas capacidades intelectuais (MANTOAN, 1998).

Estimular  as  habilidades  intelectuais  consiste  em  uma  estratégia  de  ensino  que 

mobilize o indivíduo a “pensar por si mesmo”, descobrir e criar para alcançar seus objetivos, 

tendo em vista uma tomada de consciência das estratégias de adaptação ao meio. Para isso, 

um programa de uma intervenção para pessoas com DI deve estar livre de imposições, tensões 

sociais,  afetivas  e  intelectuais,  mantendo  a  motivação,  a  curiosidade  e  a  concentração 

necessárias à sua sustentação na busca da solução do problema (MANTOAN, 1998).

“Os  deficientes  intelectuais  precisam  ser  colocados  em  situações  problema,  em 
ambientes  imprevistos  e  instáveis,  para  que  aprendam  a  viver  o  desequilíbrio 
cognitivo e emocional. Se os conflitos são evitados, como poderão chegar a uma 
tomada de consciência dos problemas a resolver e como testarão sua capacidade de 
enfrentá-los?” (MANTOAN, 1998).

A partir das considerações descritas, pode-se inferir que a experiência é um dos fatores 

preponderantes na busca de uma maior autonomia para indivíduos com DI. Nas situações de 

intervenção, essa experiência não deve ser demasiadamente frustrante a ponto de desestimular 

a pessoa, e também não muito facilitada, a ponto de não gerar curiosidade em resolver o 

problema.  Encontrar  esse  equilíbrio  depende  do  conhecimento  acerca  das  habilidades  do 

sujeito e da tarefa, a fim de adequar a tarefa às possibilidades do mesmo. Assim, programas 

de intervenção que visam desenvolver ao máximo a autonomia das pessoas com DI devem 

estimular a resolução de problemas em todos os aspectos, considerando a todo momento a 

interação desta com o meio (físico e social) onde estão inseridas. Segundo Bronfenbrenner e 

Morris (1998), as pessoas influenciam o meio onde se encontram ao iniciar uma atividade, e 

também podem ser influenciadas pelo ambiente e pelos sujeitos que estão à sua volta. Esta 

frase reforça a importância das interações entre ambiente, indivíduo e tarefa para alcançar a 

meta desejada.

Mesmo que as intervenções em pessoas com DI tenham como princípio orientador 

básico a promoção da autonomia como uma “regra de ouro”, essa autonomia, a depender do 

grupo com DI a ser atendido com a intervenção, pode assumir diferentes perspectivas. No 
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presente trabalho, elencou-se a dimensão motora como diretriz, contextualizando o programa 

de intervenção no fenômeno dos JECs de invasão, desenvolvido a partir  das perspectivas 

táticas de ensino do jogo.

4.5  Intervenção Motora

Por  constituírem  um  contexto  bastante  importante  para  o  desenvolvimento  da 

autonomia de pessoas com DI, as dimensões física e motora têm sido alvo das mais variadas 

atenções.  Programas  para  essa  população  têm buscado  articular  a  prática  regular  dessas 

atividades  motoras  com ganhos de  natureza  funcional,  aprimoramento da condição física, 

melhora da competência motora, promoção da saúde, entre outros.

Cardoso (2003) elaborou um programa de treinamento orientado para a melhora das 

condições físicas de pessoas com DI, com o objetivo de verificar as possíveis relações entre 

aptidão física e a atenção voltada para capacidade de produção no trabalho. Participaram da 

pesquisa 18 adultos com DI, com idade aproximada de 40 anos, divididos aleatoriamente em 

dois grupos (experimental e controle). O grupo experimental foi submetido a um período de 

intervenção de 14 semanas, sendo 3 sessões semanais com duração de 35 à 60 minutos cada, 

constituído por exercícios aeróbicos, de força e flexibilidade. A condição física foi avaliada 

através  das  provas  Rockport  Fitness  Walking  Test (McCUBBIN  et  al.,  1997;  KUNDE; 

RIMMER, 2000) e da bateria de testes EUROFIT (1995). A variável atenção foi avaliada 

através  da  quantificação  da  produtividade  do  indivíduo  no  trabalho.  Como  resultado, 

verificou-se  um  ganho  significativo  nos  componentes  da  aptidão  física,  assim  como  em 

estudos similares realizados por Seagraves (2002), Parker (2001), Zetts et al. (1995) e Croce e 

Horvat (1992) e Montgomery (1988), citados por Cardoso (2003). Observou-se também um 

ganho  funcional  na  variável  atenção,  caracterizado  pelo  aumento  de  produção  do  grupo 

experimental em 6,49%. 

Um outro foco de programas de intervenção para pessoas com DI é a promoção e 

manutenção da saúde. Eichstaedt e Lavay (1992) apontam o estilo de vida sedentário como 

um fator que contribui para o excesso de peso, aumentando o risco de complicações de saúde 

em pessoas típicas e também em pessoas com DI. Segundo o Centro Nacional de Atividade 

Física e  Deficiência  (The National  Center on Physical  Activity  and Disability –  NCPAD, 

2000) entre outros benefícios da atividade motora regular, o controle do peso merece uma 
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atenção  especial  por  estar  entre  os  principais  fatores  que  podem  evitar  deficiências 

secundárias.

Nesta perspectiva, Nunes (2003), verificou em seu estudo que a prática de exercícios 

resistidos conduzidos duas vezes por semana, pode gerar pequenas mudanças na composição 

corporal e no VO2 de pico de homens adultos com DI. Participaram do estudo 17 homens 

adultos, com idade entre 20 e 40 anos, matriculados na Instituição Filantrópica Sociedade 

Pestalozzi de Brasília – DF. Os participantes foram divididos em dois grupos, sendo 10 do 

grupo  experimental,  e  7  do  grupo  controle.  O  grupo  experimental  foi  submetido  a  um 

programa de 12 semanas de exercícios resistido, duas sessões de 60 minutos por semana. 

Foram coletadas as seguintes medidas antropométricas antes e após a intervenção: estatura, 

peso corporal e composição corporal (percentual de gordura corporal e massa magra). O VO2 

de  pico  (variável  metabólica)  foi  medido  através  da  ergoespirometria  direta,  seguindo as 

orientações obtidas no Manual do Colégio Americano de Medicina Esportiva para teste de 

Esforço e Prescrição de Exercício (1996). Os resultados apontaram alterações positivas tanto 

no  grupo  experimental  como  no  controle.  Após  o  período  de  intervenção,  o  grupo 

experimental  apresentou  uma  média  de  16,25%  de  gordura  corporal,  enquanto  o  grupo 

controle manteve sua média em 16,80% de gordura corporal. Quanto aos valores do VO2, 

ambos os grupos apresentaram os mesmos resultados no pré-teste e pós-teste.

Florentino  (2010)  também  analisou  as  alterações  na  composição  corporal  de  22 

pessoas  com  SD  divididos  em  dois  grupos  (experimental  G1-8  pessoas;  controle  G2-7 

pessoas),  após um período de treinamento de musculação. As avaliações foram realizadas 

antes  e  após  12  semanas de  treinamento,  com frequência  semanal  de  três  vezes  em dias 

alternados e duração de 60 minutos. Após o período de 12 semanas, foi observado no G1 

diminuição  significativa  no  percentual  de  gordura  (%G)  (-2,0%)  e  massa  gorda  (MG)  ( 

-1,4kg).  O  grupo  controle  apresentou  um  aumento  desfavorável  no  %G  (+1,0%)  e  MG 

(+2,0kg). Em relação à massa magra, observou-se ganho significativo no G1 (+1,2kg); tendo 

o  G2  apresentado  redução  (-0,8kg).  Esses  resultados  demonstram  o  efeito  favorável  do 

treinamento  de  musculação  proposto  nesta  pesquisa  para  pessoas  com  SD,  promovendo 

redução  na  gordura  corporal  e  aumento  da  massa  magra.  Resultados  similares  foram 

encontrados em estudos desenvolvidos por Ordonez (2006) e Silva et al. (2007).

Os  programas  de  intervenção  para  pessoas  com  DI  têm  ampliado  seu  leque  de 
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finalidades e meios. Um exemplo de intervenção contextualizada em atividades esportivas 

pode ser observado no estudo de Reis e Schuller (2010), no qual propuseram um programa de 

intervenção centrado na capoeira. Nesse estudo, seis alunos com SD, com idade entre 9 e 12 

anos praticaram capoeira com o objetivo de verificar os  seus efeitos  sobre a coordenação 

motora fina, coordenação motora global e equilíbrio. Para analisar as variáveis, os autores 

utilizaram a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) proposta por Rosa Neto (2002), antes 

e após 10 semanas de intervenção através da capoeira.  As aulas foram desenvolvidas três 

vezes por semana,  em dias alternados,  com duração de 50 minutos cada.  Observou-se ao 

término do programa melhora em algumas tarefas relativas à coordenação motora fina, como 

a  eficiência  em  agarrar  uma  bola  (pré-teste:  33,33%  e  pós-teste:  83,33%  dos  alunos 

conseguiram realizar  a  tarefa)  e  equilíbrio,  como  equilíbrio  na  ponta  dos  pés  (pré-teste: 

33,33% e pós-teste: 100% dos alunos conseguiram realizar a tarefa) e pé manco estático (pré-

teste:  16,67%  e  pós-teste:  66,67%  dos  alunos  conseguiram  realizar  a  tarefa).  Quanto  à 

coordenação  motora  global,  os  alunos  apresentaram  melhora  em  alguns  aspectos,  como 

caminhar em linha reta (pré-teste: 66,67% e pós-teste: 100% dos alunos conseguiram realizar 

a tarefa), porém em outras tarefas não houve alterações. Com base nos resultados, os autores 

sugerem a  capoeira  como  uma  atividade  que  pode  aprimorar  as  habilidades  motoras  de 

pessoas com DI.

Ainda no contexto esportivo, Almeida (2009) realizou um estudo sobre o ensino do 

futebol para pessoas com DI tendo como foco a formação e socialização desses indivíduos 

através  do  desenvolvimento  de  suas  habilidades  motoras,  cognitivas  e  sócio-afetivas. O 

programa  de  ensino  de  futebol  foi  construído  com  base  nos  aspectos  táticos  do  jogo. 

Participaram do estudo 14 pessoas com DI do sexo masculino com idade entre 18 e 48 anos, 

em sessões de 90 minutos, duas vezes por semana, totalizando 40 sessões de intervenção. As 

atividades de ensino foram sistematizadas e aplicadas de forma a contribuir com a evolução 

do jogo de futebol tanto a nível individual como coletivo, visando desenvolver a capacidade 

de tomada de decisão do praticante frente aos problemas encontrados no jogo. Os sujeitos 

foram submetidos a uma bateria de testes com relação aos aspectos cognitivos e sociais, além 

das ações de jogo (passe, recepção, condução de bola, drible, finta, remate, ataque e defesa). 

Os instrumentos utilizados para as avaliações foram constituídos por uma lista de checagem 

elaborada pelo Departamento de Educação Física da Universidade do Porto em vigor desde 
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2004, utilizando a escala Likert de 1 a 5 para compor os escores dos alunos. Os resultados 

obtidos apontaram uma melhora de 29% no domínio cognitivo (avaliação inicial 122 pontos; 

avaliação final 158 pontos), no sócio afetivo 24% (avaliação inicial 391 pontos; avaliação 

final 485 pontos) e motor (ações de jogo) de 24% (avaliação inicial 715 pontos; avaliação 

final 887pontos). Além disso, para as ações de jogo antes do programa de ensino, o escore 

mais elevado entre os alunos foi igual a 100 e o menos elevado foi igual a 28, já após o 

programa, o maior escore foi 115 e o menor foi 41. Dessa forma, os resultados mostraram 

uma melhora na qualidade das ações e  um aumento do número de execuções  (que pode ser 

interpretada como uma intensificação do envolvimento do participante com o jogo),  o que 

pode ser visto como um indicativo da “força” dessa atividade para a formação e socialização 

da pessoa com DI.

No presente estudo o contexto esportivo foi escolhido como cenário para intervenção 

em pessoas  com DI.  O  programa  de  ensino  foi  construído  com base  na  modalidade  de 

interesse dos alunos que participaram das aulas, o Futsal (JEC de invasão).

4.6  Jogos Esportivos Coletivos

No próximo tópico  serão  descritas  as  características  dos  JECs,  sua  lógica  interna, 

ações de jogo, além de conceitos e referenciais teóricos que oferecem suporte às perspectivas 

táticas de ensino desses jogos de uma maneira geral.

Com  base  em  uma  revisão  de  literatura  sobre  os  JECs  e  com  o  auxilio  de 

pesquisadores do grupo de estudos sobre o ensino dos jogos coletivos  do Laboratório de 

Pedagogia do Movimento (LAPEM) da escola de Educação Física e Esportes da Universidade 

de São Paulo (EEFE-USP), uma representação relativa às tomadas de decisões mais genéricas 

do jogo foi elaborada (árvore de decisão) a fim de auxiliar na análise e ensino do referido 

jogo. Essa árvore de decisão foi proposta também a partir de observações de jogos de futsal de 

pessoas  com DI.  Por  se  tratar  de  uma  população  com características  comportamentais  e 

etiológicas  distintas,  as  ações  pedagógicas  e  as  ferramentas  orientadoras  do  processo  de 

ensino foram questionadas e repensadas a todo momento visando atingir os objetivos pré-

definidos.
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4.6.1  Características

Bayer (1986) define os Jogos Esportivos Coletivos (JECs) como um conjunto de jogos 

compostos por alguns denominadores comuns, como a existência de um implemento esférico, 

que  pode  ser  lançado  com  as  mãos  ou  com  os  pés,  ou  ainda  com  o  auxilio  de  um 

equipamento; um terreno delimitado mais ou menos grande onde se desenvolve o jogo; uma 

meta  a  atacar  e  outra  a  defender;  companheiros  de  equipe  que  contribuem  com  o  a 

movimentação do implemento; adversários opondo-se à sua equipe, e regras que devem ser 

respeitadas.  São  exemplos  de  JECs  o  basquete,  o  futsal,  o  polo  aquático,  o  handebol,  o 

futebol, o voleibol.

Os JECs podem ser entendidos como um confronto entre duas equipes que se dispõe 

pelo terreno de jogo movimentando-se de maneira particular, alternando situações de ataque e 

defesa, com o objetivo de obter maior pontuação, ou realizar mais gols e vencer. Os JECs 

representam uma forma de atividade social organizada com um caráter lúdico e agonístico, 

onde os jogadores agrupados formando duas equipes estabelecem relações de cooperação e 

oposição entre si (TEODORESCU citado por BAYER, 1994). Na disputa entre as equipes por 

um objetivo comum e no permanente antagonismo entre as mesmas, considerando as diversas 

fases/momentos  decorrentes  das  situações  enfrentadas,  o  jogo  apresenta-se  como  um 

fenômeno de contornos variáveis no qual as ocorrências articulam-se umas nas outras. Essa 

intensa variabilidade de ocorrências faz com que o domínio das técnicas da modalidade não 

garanta o sucesso na resolução dos problemas encontrados no jogo, uma vez que é exigido 

dos jogadores permanentes adaptações frente às situações que geralmente são apresentadas 

sob forte pressão temporal. Assim, as competências dos jogadores e das equipes não estão 

relacionadas apenas com os problemas pontuais, reportando-se também à grandes categorias 

de  problemas,  tornando  necessário  a  compreensão  do  jogo  em  sua  complexidade 

(GARGANTA 2000).

Dentro dessa categoria  de jogos,  os  JECs de invasão são caracterizados pela  ação 

simultânea de duas equipes em um terreno comum. Essa simultaneidade confere aos jogos de 

invasão uma alta complexidade e aleatoriedade nas relações de cooperação e oposição entre 

os  jogadores,  exigindo  dos  mesmos  uma  constante  atitude  estratégico-tática  (SILVA e 
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GRECO, 2009), indicando que o desempenho dos jogadores depende significativamente dos 

aspectos  relacionados  à  leitura  do  jogo e  a  tomada de  decisão,  conferindo a  esses  jogos 

características únicas.

Para Gréhaigne e Guillon (1992), o problema fundamental dos JECs de invasão pode 

ser explicado da seguinte forma: em uma situação de oposição, os jogadores devem coordenar 

suas ações com a finalidade de recuperar, de conservar e fazer progredir o implemento do 

jogo,  tendo como objetivo  criar  situações  de  finalização para  pontuar  ou fazer  o  gol.  Se 

tomarmos  consciência  deste  entendimento,  o  problema  fundamental  dos  JECs  pode  ser 

dividido em três subproblemas:

● Plano espacial e temporal - como utilizar o implemento individual e coletivamente na 

tentativa de ultrapassar os adversários; e como criar obstáculos para os adversários na 

tentativa de dificultar a circulação de bola dos mesmos com o intuito de recuperá-la;

● Plano da organização - como interligar o projeto individual ao projeto coletivo;

● Plano  da  informação  -  gerir  os  problemas  ligados  à  produção  de  incertezas  no 

adversário e de relacionamento com os colegas de equipe.

As relações  de ataque e  defesa,  bem como as  relações  de cooperação e  oposição, 

constituem o alicerce dos JECs de invasão. Em função dessas relações, o desafio de cada 

jogador encontra-se em cooperar com seus companheiros de equipe, opondo-se da melhor 

maneira possível aos seus adversários ao atacar ou defender, adaptando-se às demandas do 

jogo.

Figura 1 - Problemas Gerais dos JECs de invasão
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Embora  sejam  atividades  com  permanentes  mudanças  de  situações  e  ricas  em 

circunstâncias  imprevistas,  nos  JECs  de  invasão  os  acontecimentos  são  regidos  por  uma 

lógica de jogo e por regras,  fazendo com que os jogadores apresentem certos  padrões de 

comportamento frente aos problemas que se repetem ao longo do jogo. Por sua vez, isso torna 

possível a categorização desses padrões e a criação de representações (modelos de jogo) que 

venham a contribuir para o planejamento das ações no jogo e com a estruturação das aulas. 

Uma vez compreendido e incorporado estes padrões, os jogadores poderão utilizá-los como 

uma heurística para resolver outros problemas da mesma ordem ou para identificar novos 

problemas  decorrentes  das  mudanças  nas  relações  de  cooperação  e  oposição  entre  os 

jogadores (DANTAS, 20128).

Desta forma a experiência e a aquisição de informações sobre os problemas de jogo 

são fundamentais na prática dos jogos de invasão e dos JECs de maneira geral, e devem ser 

incentivadas desde o primeiro contato com a modalidade visando possibilitar ao jogador a 

percepção dos diferentes elementos que compõe a dinâmica do jogo (BAYER, 1986).

4.6.2  Ações de Jogo, Estratégia e Tática

Nos JECs a capacidade tática do jogador é constituída pela interação dos processos 

cognitivos  (percepção,  atenção,  antecipação,  memória,  pensamento  e  inteligência),  que 

desencadeiam  tomadas  de  decisões  dirigidas  a  alcançar  uma  meta  desejada  (GRECO; 

BENDA, 1998). Os processos cognitivos podem influenciar diretamente as ações de jogo, 

tornando importante categorizar essas ações,  bem como propor possíveis soluções para as 

oposições  (problema)  encontradas  durante  o  jogo,  com  o  objetivo  de  contribuir  com  o 

processo de aprendizagem da modalidade escolhida. A identificação e a categorização dessas 

ações  são  possíveis,  pois  embora  os  JECs  possuam  uma  dimensão  imprevisível,  os 

acontecimentos são regidos por uma lógica e regras do jogo, fazendo com que certos padrões 

de ações surjam e se repitam ao longo do jogo, possibilitando categorizar esses padrões e 

eliciar as representações (estratégias) que estão sendo usadas (ou não) no jogo (DANTAS, 

20129).

Neste estudo foram identificadas algumas categorias de ações de jogo de futsal mais 

genéricas, bem como estratégias simplificadas que representem possíveis  padrões genéricos 

8 DANTAS, L.E.P.B.T. (Grupo de Estudos Sobre o Ensino dos Jogos Coletivos, EEFE-USP, São Paulo). Comunicação pessoal, 2012.
9 DANTAS, L.E.P.B.T. (Grupo de Estudos Sobre o Ensino dos Jogos Coletivos, EEFE-USP, São Paulo). Comunicação pessoal, 2012.
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de soluções que possam ser usadas em uma mesma classe de problemas,  com o intuito de 

sistematizar o ensino do jogo de futsal em uma perspectiva tática.

A representação (árvore de decisão) que segue na figura 2 consiste em uma diretriz 

para as tomadas de decisões triviais (básicas) do jogo. Essa representação simplificada do 

jogo não considera algumas situações específicas como, por exemplo, quando uma equipe que 

se encontra com a posse da bola e em vantagem de pontos, permanece trocando passes sem 

buscar efetivamente pontuar, ou seja, defendendo sua meta enquanto está com a posse da 

bola, além desse exemplo, outras situações de mesma ordem não são contempladas por essa 

árvore de decisão.

Árvore de decisão

Figura 2 - Tomadas de decisões básicas (adaptado do modelo de jogo desenvolvido por pesquisadores do grupo de estudos 
sobre o ensino dos jogos coletivos do LAPEM - EEFE-USP)

Além de uma diretriz para as tomadas de decisões básicas do jogo, no último nível da 

árvore de decisão foram apresentadas algumas possíveis ações para a solução dos problemas 

enfrentados. Essas ações, assim como a árvore de decisão foram utilizadas como base durante 

todo o programa de ensino. O programa limitou-se ao ensino das ações individuais com e sem 

a posse da bola, as quais consideramos essenciais para uma maior compreensão do fenômeno 

futsal.

Devido à complexidade do jogo de futsal, algumas ações além das apresentadas na 

árvore de decisão necessitaram de descrição e categorização, uma vez que constituíram o jogo 

da população estudada. A princípio as ações foram divididas em ações individuais do jogador 

(equipe com a posse da bola) e ações individuais do jogador (equipe sem a posse da bola):
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Ações individuais do jogador (equipe com a posse da bola)

◦Progredir com a bola e/ou driblar (progredir e/ou driblar)

Ação  de  conduzir  a  bola  até  um momento  de  jogo  adequado  a  outra  execução  motora, 

incluindo pequenos dribles e desvios de adversário, e/ou drible sob pressão (quando o jogador 

permanece  protegendo  a  bola  de  seus  adversários  por  alguns  segundos  do  jogo, 

movimentando-se com a intenção de encontrar uma melhor opção de ação). 

•Estratégia 

Analisar o espaço e progredir com a bola quando não estiver sob pressão, ou mesmo driblar 

um oponente  com o objetivo  de  se aproximar  da  meta  ou ficar  em melhor  posição  para 

executar outra ação.

◦Realizar o passe (Passe)

Ação de direcionar a bola para um companheiro de equipe.

•Estratégias

Analisar  o  jogo (levantar  a  cabeça)  e  direcionar  a  bola  a  um companheiro  em melhores 

condições.

◦Realizar o passe rifado (Passe “rifado”)

Ação de passar a bola sem conferir-lhe direção adequada.

•Estratégia

Análise inadequada da situação de jogo e seleção de ação ou direção inadequada.

◦Finalizar

Ação de chutar a bola em direção ao gol.

•Estratégias

Analisar e selecionar a melhor oportunidade de finalizar, olhar para a meta e equilibrar o 

corpo a fim de marcar o gol.

◦Finalização rifada

Ação de chutar a bola sem direcioná-la à meta.

47



•Estratégia 

Análise inadequada da situação de jogo realizada sem olhar para a meta,  finalizando sem 

direção adequada, ou com oposição muito próxima e direta.

◦Oferecer opção de passe

Ação de movimentar-se para apoiar o jogador que se encontra com a posse da bola.

•Estratégias

Buscar linha de passe, correr para o espaço vazio, procurar receber em uma posição mais 

favorável,  fugir  do  campo  visual  do  marcador,  infiltrar  se  não  houver  pressão  na  bola, 

aproximar-se de seu companheiro se a bola estiver pressionada.

•Não realizar ação de ataque 

Situações em que o jogador permanece parado ou movimentando-se aleatoriamente na quadra 

de ataque ou defesa,  não realizando ações que venham a contribuir  com o ataque de sua 

equipe. No entanto, caso sua equipe tenha recuperado a bola e realizado um contra-ataque 

rápido, no qual nitidamente o jogador de ataque observado não conseguiria se aproximar para 

participar  da  jogada,  permanecendo  fora  da  jogada,  não  foram  considerados  como  “não 

realiza ação de ataque”.

Ações individuais do jogador (equipe sem a posse da bola)

•Marcação individual

Ação de acompanhar e marcar um jogador até que se troque de marcação ou termine o lance.

•Estratégias

Acompanhar o adversário buscando dificultar a progressão do mesmo, fechar linha de passe, 

não permitir que o adversário fique em uma posição favorável para receber a bola, ou mesmo 

tentar roubar a bola com uma ação rápida (dar um bote).

•Marcação atrás da linha da bola

Ação  de  posicionar-se  atrás  da  linha  da  bola  visando  impedir  a  progressão  da  equipe 

adversária.

•Estratégias
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Analisar  o  posicionamento  da  bola  e  da  equipe  adversária,  com o objetivo  de  fechar  os 

espaços da maneira mais eficiente possível.

•Marcação atrasada

Ação  atrasada  de  tentar  posicionar-se  atrás  da  linha  da  bola,  ou  mesmo  de  marcar  um 

adversário individualmente, logo após o inicio da ação coletiva de ataque de seus adversários.

•Estratégias

Analisar o posicionamento da bola e dos adversários, iniciando uma ação de marcação após o 

inicio do ataque adversário, caracterizando um atraso na ação em função do ataque adversário. 

•Não realizar ação de marcação

O jogador permanece parado ou movimentando-se aleatoriamente na quadra de ataque ou 

defesa, não oferecendo oposição ao adversário.

4.6.3  Algumas Concepções sobre o Processo de 
Ensino/Aprendizagem dos JECs

Existem várias formas de abordar/ensinar os JECs, e uma das mais utilizadas talvez 

seja  a  abordagem tradicional  apoiada  na corrente  analítica.  Esta  preconiza  a  primazia  do 

aprendizado das habilidades técnicas, frente a quaisquer outras considerações, por exemplo, 

os  aspectos  estratégicos-táticos. De  acordo  com  essa  proposta,  as  habilidades  seriam 

apresentadas  aos  alunos  de  maneira  fragmentada,  em  uma  série  de  exercícios 

descontextualizados (sem oposição), a partir de repetições técnicas individuais (passes, dribles 

e  finalizações),  para depois  uni-las.  Nessa perspectiva a prioridade é  a  aprendizagem das 

técnicas  como  pré-requisito  para  jogar  e  passar  para  um  sistemático  processo  de 

aprendizagem  “tática”,  que  frequentemente  consiste  em  repetir  jogadas  ensaiadas 

estabelecidas  pelo professor ou treinador  (GRECO, 2001),  ou simplesmente jogar o jogo. 

Sendo assim, o professor que conseguisse transmitir aos seus alunos os elementos básicos de 

determinada modalidade, devidamente fragmentados, teria a aprendizagem garantida e seria 

esperado dos jogadores a junção coerente dessas técnicas em uma situação de jogo.

Assim, em contraposição a essa corrente analítica, surgiram as propostas de ensino dos 

JECs baseadas em práticas contextualizadas no aspecto tático do jogo. De acordo com essas 
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propostas,  a  compreensão  tática  do  jogo  é  o  foco  principal  do  processo  de 

ensino/aprendizagem, visto que a maneira como atua um jogador depende de como o mesmo 

concebe  o  jogo.  Essa  percepção  orienta  as  respectivas  decisões,  compreensão  das 

informações,  condicionando a  organização da percepção e  a  resposta  motora frente  a  um 

problema (GARGANTA, 1998). Todo processo de tomada de decisão resulta em uma ação 

tática, que supõe uma atitude cognitiva do aluno (PAULA et al., 2000).

Várias propostas baseadas nessa concepção de JECs têm sido apresentadas.  Mahlo 

(1970)  em  sua  obra  defende  uma  formação  tática,  considerando  toda  ação  de  jogo 

necessariamente uma ação tática (“ato tático”).  Para Mahlo,  o desenvolvimento das ações 

táticas  exige  dos  jogadores  maior  participação  dos  componentes  cognitivos  (análise, 

abstração, generalização, transferência, entre outros), quando comparado com outros aspectos 

do  esporte.  Em sua  proposta,  o  autor  divide  as  ações  de  jogo  em três  fases  principais: 

percepção  e  análise  da  situação  (onde o  jogador  analisa  as  informações  necessárias  para 

identificar o problema); solução mental do problema (quando elabora a solução que julga ser 

mais adequada); e a solução motora do problema (onde o jogador executa de maneira eficaz a 

solução motora mentalizada). Para a formação tática, o autor sugere a utilização de atividades 

coletivas (1X1, 2X2, 3X3, entre outras), reproduzindo de alguma forma as condições do jogo 

formal.

De  uma  forma  semelhante,  Bayer  (1979)  sugeriu  uma  proposta  pedagógica  que 

deveria priorizar os conteúdos que contemplassem todos os elementos específicos da estrutura 

global  do  jogo.  Para  isso,  propôs  um  trabalho  baseado  na  modificação  qualitativa  ou 

quantitativa  do  jogo  formal,  voltado  para  a  tomada  de  consciência  sobre  a  lógica  do 

funcionamento do jogo e, consequentemente, a formação tática do jogador. Neste sentido, a 

prática pedagógica consistiria na proposição de jogos adaptados da modalidade com o maior 

número  de  situações  problemas  possível,  com  o  objetivo  de  favorecer  a  aquisição  de 

conhecimentos, hábitos e habilidades necessários para os ajustes e soluções dos obstáculos 

encontrados durante o jogo formal. O autor dividiu o processo de ensino/aprendizagem em 

três fases: na primeira fase, os alunos exploram e buscam resolver os problemas encontrados 

no jogo com seus próprios recursos; na segunda fase, são iniciadas as intervenções a partir da 

simplificação do jogo formal e; na terceira fase busca-se a automatização e estabilização dos 

comportamentos motores aprendidos.
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Posteriormente,  Bunker  e  Thorp  (1982)  propuseram  uma  abordagem  chamada  de 

Teaching  Games  for  Understanding (TGFU).  Essa  proposta  enfatiza  a  importância  de  se 

manter a estrutura tática semelhante a do jogo formal nas atividades modificadas. Bunker e 

Thorp  (1982)  dividiram o  processo  de  ensino/aprendizagem  do  TGFU  em seis  fases.  A 

primeira fase consistiria na apresentação de uma forma adaptada do jogo formal condizente 

com o nível de desenvolvimento e experiência dos alunos, permitindo uma participação mais 

efetiva  dos  mesmos.  Essas  adaptações  deveriam  ser  regidas  por  quatro  princípios 

pedagógicos:  seleção  do  tipo  de  jogo,  modificação  por  representação  (formas  de  jogo 

reduzidas representativas do jogo formal), modificação por exagero (regras, espaço e tempo) e 

ajustamento da complexidade tática. Na segunda fase, os alunos seriam estimulados a refletir 

sobre a dinâmica,  regras,  ações,  posicionamento e objetivos do jogo. Na terceira  fase,  os 

alunos seriam encorajados a refletir e identificar os problemas táticos do jogo. A quarta fase 

consistiria em uma contextualização das tomadas de decisão, “o que fazer?”, “quando fazer?”, 

“onde  se  posicionar?”  e  “como  fazer?”.  A quinta  fase  seria  composta  pelo  trabalho  das 

técnicas reconhecidas como necessárias para a resolução dos problemas de jogo. A sexta fase 

compreenderia a avaliação do desempenho dos alunos, permitindo o inicio de um novo ciclo 

de ensino/aprendizagem, e um novo jogo de complexidade superior.

Segundo essa perspectiva,  o aluno compreende o jogo quando se mostra capaz de 

responder de maneira inteligente às situações que encontra durante a prática formal do jogo. 

Assim, o foco está em fazer com que o aluno compreenda a dimensão tática antes de se 

preocupar com os gestos técnicos, que serão trabalhados frente às necessidades do jogador 

(BOLONHINI; PAES, 2009).

No Brasil, Greco (2007) baseou sua proposta de ensino/aprendizagem na repetição de 

atividades que viessem a reproduzir as situações do jogo formal. O autor aponta para uma 

estreita relação entre o processo de aprendizagem motor e a aquisição dos conhecimentos 

teóricos, propondo a integração do treinamento tático e técnico, que para o mesmo representa 

apenas uma forma de otimizar a aquisição e execução das ações de jogo. Para Greco (2007), 

em um momento inicial, as atividades deveriam preservar as características mais importantes 

e  simples  do  jogo  formal,  aumentando  a  complexidade  de  acordo  com  as  condições  e 

necessidades do grupo, como: 1 X 0 – um atacante sem defensor, 1 X 1 - um atacante e um 

51



defensor, 1 X 1 + 1 - um atacante, um defensor e um neutro10, 2 X 1 - dois atacantes e um 

defensor, entre outras configurações. Neste primeiro momento as atividades teriam um cunho 

voltado para os gestos técnicos, no entanto alguns conteúdos relativos ao conhecimento tático 

seriam abordados como necessários para a aplicação correta dessas técnicas. A complexidade 

dos jogos modificados dependeria essencialmente do número de jogadores, do espaço de jogo 

e  das  regras  do  mesmo,  sendo  observado  e  testado  o  desempenho  de  habilidades  e 

transferências  de  situações  anteriores.  O  autor  defende  que  o  processo  de 

ensino/aprendizagem,  deve  apresentar  uma  estreita  relação  entre  os  aspectos  motores  e 

intelectuais, buscando estimular os alunos a refletir sobre suas ações táticas.

De acordo com essa perspectiva, o treinamento tático seria constituído por três fases. A 

primeira fase denominada treinamento tático inicial,  seria composta pela aprendizagem de 

regras táticas gerais (“o que fazer?”, “em quais situações?”), formação de esquemas mentais 

para solução dos problemas,  inter-relação da técnica e da tática através de atividades que 

estimulem  as  capacidades  de  antecipação  e  atenção  dos  jogadores.  A  segunda  fase 

denominada  treinamento  posicional,  teria  como  objetivo  o  aprimoramento  dos  processos 

perceptivos,  otimização dos conhecimentos  táticos e solução mental  dos problemas,  nesse 

momento seriam apresentadas as  diferentes funções  dos jogadores  em decorrência  da sua 

posição  em  quadra,  sendo  realizadas  rotações  (atacante  ou  defensor,  ponta  ou  pivô)  e 

esquemas táticos nas diferentes posições. A terceira fase, denominada situacional, teria como 

objetivo básico o treinamento da tomada de decisão, aplicação de variações e inovações das 

soluções táticas frente aos problemas encontrados no jogo.

As  propostas  táticas,  de  maneira  geral,  utilizam  os  jogos  modificados  como 

representação  dinâmica  do  jogo  formal.  As  orientações  de  Bayer  (1979)  ilustram  as 

semelhanças entre as propostas de ensino dos JECs baseadas em uma perspectiva tática, ou 

inspirados em uma concepção de jogo em que a dimensão estratégico-tática é o que define 

esse tipo de atividade física. O autor preconiza que o ensino dos JECs deve ser estruturado 

pelo princípio da continuidade (relação do novo com o antigo), da progressão (apoiando-se 

em aprendizagens anteriores) e complexidade crescente (desafios relacionados à forma como 

a atividade é concebida em sua estrutura e organização), e que a modificação dos jogos seja 

realizada com o objetivo de acentuar determinados elementos dos jogos, a fim de favorecer o 

10 Jogador neutro é aquele que joga para a equipe que encontra-se com a posse da bola.
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desenvolvimento de gestos técnicos, comportamentos e conhecimentos táticos desejados. Para 

os autores adeptos das propostas táticas, as formas básicas do jogo representariam adequações 

do jogo formal às competências do grupo, sendo preservados os elementos essenciais do jogo 

formal. As formas parciais consistiriam em trabalhar as dificuldades particulares dos alunos 

em relação a algumas ações (finalizar, impedir a finalização, progredir, impedir a progressão, 

entre outras) ou fases do jogo (com a posse de bola e sem a posse de bola, transições). As  

tarefas baseadas no jogo consistiriam em trabalhar as dificuldades ainda mais específicas, em 

que as soluções seriam bastante facilitadas. De acordo com essas propostas, as intervenções 

devem ser realizadas de acordo com as características e necessidades do grupo, buscando 

articular o programa de ensino ao contexto e nível de desenvolvimento de cada indivíduo.

Os  JECs a  partir  de  uma perspectiva  tática  podem constituir  um cenário  bastante 

interessante para pessoas com DI, pois a partir deste contexto podemos propor situações a fim 

de trabalhar as dificuldades apresentadas, individualmente ou pelo coletivo, acentuadas pela 

deficiência, com situações de jogo que contribuam para minimizar alguns problemas relativos 

à compreensão e consequentemente a ação de jogo, possibilitando o acesso a esse patrimônio 

cultural (futsal) por pessoas com DI.

Para  compor  o  programa  de  ensino  do  presente  estudo  a  escolha  da  modalidade 

(futsal) partiu do interesse dos alunos no JEC de invasão, buscando articular as demandas 

presentes  nas  mais  variadas  situações  do  jogo  de  futsal.  A  proposta  pedagógica  foi 

apresentada de maneira sequenciada em dificuldade e complexidade, considerando o nível de 

compreensão dos alunos ao longo das aulas. Os conteúdos foram desenvolvidos através dos 

jogos  modificados  e  do  jogo  formal,  como  descrito  pelos  autores  adeptos  das  propostas 

táticas. Os exercícios e técnicas individuais foram introduzidos de acordo com a necessidade.

Após  delinear  o  programa  de  ensino  de  futsal  para  pessoas  com  DI,  o  objetivo 

concentrou-se em aplicá-lo de acordo com os princípios propostos e verificar os efeitos deste 

no desempenho das ações de jogo dos participantes do programa.
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5  Metodologia

5.1  Caracterização do Programa de Ensino

O programa de ensino de futsal utilizou como base teórica os modelos propostos por 

Mahlo  (1970),  Bayer  (1979),  Bunker  e  Thorp  (1982)  e  Greco  (2007),  apresentados 

anteriormente e que caracterizam uma perspectiva tática de ensino dos JECs. Em um primeiro 

momento foram realizadas avaliações (diagnósticas), com a intenção de identificar o nível do 

grupo estudado e realizar uma projeção dos objetivos gerais e conteúdos a serem trabalhados.

5.2  Descrição e Caracterização do Grupo

A amostra  do estudo foi  composta por 11 alunos com deficiência  intelectual,  com 

idade entre 18 e 40 anos, inscritos no programa denominado “futebol especial” realizado no 

Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP). Os alunos foram selecionados a partir de 

um programa de intervenção já existente, onde inicialmente a modalidade futebol de campo 

foi trabalhada por 15 anos (1995-2009). A partir do segundo semestre de 2010 por opção dos 

próprios alunos (após algumas vivências com o futsal), o futsal tornou-se a modalidade oficial 

deste programa permanecendo até os dias atuais.

A seguir, será apresentada uma breve caracterização individual dos alunos realizada a 

partir de entrevista com os pais:

Aluno 1

Idade: 38 anos

Tipo de deficiência: Translocação Cromossômica (5, 17)

Percurso  escolar: Iniciou  em um colégio  tradicional  (particular)  aos  3  anos  e  6  meses 

permanecendo  até  os  9  anos.  Dos  10  aos  17  anos  frequentou  uma  escola  especializada 

(particular). Aos 17 anos parou de frequentar a escola e passou a ter aulas particulares para 

alfabetização. Aos 21 anos aprendeu a ler e escrever . Lê bem e escreve bem.

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  boas, 

compreendendo as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e corporalmente 

com facilidade.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 15 anos
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Aluno 2

Idade: 28 anos

Tipo de deficiência: Síndrome de Down (trissomia 21 simples)

Percurso escolar: Iniciou em um colégio tradicional (particular) a partir dos 2 anos de idade 

permanecendo até os 6 anos. Aos 7 anos começou a estudar em um colégio especializado 

(particular)  onde  se  formou  no  ensino  fundamental  aos  18  anos.  Dos  19  aos  27anos 

frequentou oficinas extras na mesma escola. Lê e escreve bem. 

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  boas, 

compreendendo as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e corporalmente 

com facilidade.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 6 anos

Aluno 3

Idade: 35 anos

Tipo de deficiência: Síndrome de Down (trissomia 21 simples)

Percurso  escolar: Iniciou  em uma escola  especializada  (particular)  aos  2  anos  de  idade 

permanecendo até  os 7 anos.  Dos 8 aos 16 anos seu percurso escolar  alternou-se entre  a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e um colégio particular especializado. 

Aos 17 anos passou a frequentar uma escola especializada (particular), onde permaneceu até 

os 27 anos quando interrompeu os estudos. Aos 29 anos retornou ao colégio especializado 

(particular) permanecendo até os dias atuais. Lê e escreve frases curtas. 

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  boas, 

compreendendo as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e corporalmente 

sem muitas dificuldades11.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 7 anos

Aluno 4

Idade: 19 anos 

Tipo de deficiência: Síndrome de Down (trissomia 21 simples)

11 O termo “sem muitas dificuldades” foi  utilizado para referir-se aos alunos com pequenas dificuldades para expressar-se verbal ou  
corporalmente.
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Percurso  escolar: Iniciou  em  um  colégio  tradicional  (particular)  aos  4  meses  de  idade 

permanecendo até os 9 anos. Dos 10 ao 15 anos frequentou uma escola tradicional e uma 

escola  especializada  (particular)  em  períodos  contrários.  A partir  dos  15  anos  passou  a 

frequentar apenas a escola especializada, onde permanece até os dias atuais. Reconhece as 

letras (bastão) e escreve o próprio nome.

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  razoáveis, 

compreendendo parcialmente as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e 

corporalmente com certas limitações.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 2 anos

Aluno 5

Idade: 27 anos

Tipo de deficiência: Síndrome do X frágil

Percurso  escolar:  Iniciou  a  pré-escola  aos  4  anos  de  idade  em  um  colégio  tradicional 

(público). Aos 7 anos passou a frequentar a sala especial em um colégio tradicional (público) 

permanecendo até os 14 anos. Aos 15 anos interrompeu os estudos, retornando aos 20 anos 

para  um  colégio  tradicional  (público)  onde  estuda  até  os  dias  atuais  em  sala  inclusiva. 

Frequenta a instituição beneficente OAT (Oficina Abrigada de Trabalho), para pessoas com 

deficiência  intelectual  participando  de  oficinas  profissionalizantes.  Reconhece  as  letras 

(bastão) e escreve o próprio nome.

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  boas, 

compreendendo as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e corporalmente 

com facilidade.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 2 anos

Aluno 6

Idade: 31 anos

Tipo de deficiência: Síndrome do X frágil

Percurso escolar:  Iniciou a  pré-escola aos  4 anos em um colégio tradicional  (particular) 

permanecendo até os 7 anos de idade. Aos 8 anos passou a frequentar uma escola especial  

(particular) permanecendo até aproximadamente o 11 anos. Dos 11 aos 20 anos estudou em 
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uma classe especial da rede pública de ensino. Reconhece as letras (bastão).

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  boas, 

compreendendo as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e corporalmente 

com facilidade.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 10 anos

Aluno 7

Idade: 29 anos

Tipo de deficiência: Síndrome de Down (trissomia 21 simples)

Percurso  escolar:  Iniciou  na  escola  tradicional  aos  2  anos  e  6  meses  (particular),  onde 

permaneceu até os 5 anos. Dos 5 aos 7 anos de idade frequentou a APAE. A partir dos 8 anos 

passou a estudar em uma escola especializada (particular) permanecendo até os 19 anos. Lê e 

escreve bem.

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  boas, 

compreendendo as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e corporalmente 

sem muitas dificuldades.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 7 anos

Aluno 8

Idade: 22 anos

Tipo de deficiência: Síndrome de Down (trissomia 21 simples)

Percurso escolar: Iniciou em um colégio tradicional (particular) aos 10 meses de idade, onde 

permaneceu  até  os  6  anos.  Aos  7  anos  passou  a  frequentar  um  colégio  especializado 

(particular) onde completou o ensino fundamental aos 18 anos. Interrompeu os estudos dos 18 

aos  19  anos.  Aos 19  anos passou a  frequentar  uma escola  (particular)  para  pessoas  com 

dificuldade de aprendizagem, onde atualmente cursa o 3°ano do ensino médio.  Lê bem e 

escreve bem.

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  boas, 

compreendendo as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e corporalmente 

com facilidade.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 7 anos
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Aluno 9

Idade: 26 anos

Tipo de deficiência: Síndrome de Down (trissomia 21 simples)

Percurso escolar: Iniciou em um colégio tradicional (particular) com 1 ano e 10 meses, onde 

permaneceu até os 6 anos de idade. Aos 7 anos passou a frequentar uma escola especializada 

(particular)  permanecendo  até  os  20  anos.  Aos  21  anos  mudou  de  colégio  (particular 

especializado), qual frequenta até os dias atuais. Reconhece as letras do alfabeto (bastão), lê e 

escreve frases curtas.

Linguagem e compreensão: Apresenta dificuldade em compreender e expressar-se verbal e 

corporalmente.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 8 anos

Aluno 10

Idade: 37 anos

Tipo de deficiência: Deficiência intelectual adquirida após meningite na primeira infância 

Percurso  escolar: Iniciou em uma  escola  tradicional  (particular)  aos  3  anos  e  6  meses 

permanecendo  até  os  6  anos.  Dos  7  aos  11  anos  frequentou  uma  escola  especializada 

(particular).  Aos 12 anos passou a  frequentar  a  APAE, onde permaneceu até  os  36 anos. 

Reconhece as letras (bastão) e escreve seu próprio nome.

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  boas, 

compreendendo parcialmente as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e 

corporalmente sem muitas dificuldades.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 1 ano e 6 meses

Aluno 11

Idade: 39 anos

Tipo de deficiência: Anóxia Neonatal

Percurso escolar: Frequentou a APAE a partir do primeiro ano de vida permanecendo na 

unidade até aproximadamente os 15 anos. Iniciou em um colégio tradicional (público) aos 

oito  anos  de  idade,  concluindo  o ensino  fundamental  I  (antiga  4ª série)  aos  16  anos. 
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Interrompeu os estudos dos 16 aos 19 anos, período em que participou de várias oficinas pela 

própria APAE. Retornou aos estudos (supletivo na rede pública) a partir dos 19 anos, mas não 

concluiu o curso, interrompendo os estudos aos 22 anos. Lê e escreve bem. 

Linguagem  e  compreensão: As  suas  competências  de  comunicação  são  boas, 

compreendendo as informações verbais transmitidas e expressando-se verbal e corporalmente 

com facilidade.

Tempo que frequenta o programa: aproximadamente 11 anos

5.3  Procedimentos para Implementação do Programa de 
Ensino

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP) 

onde um contato prévio com os pais e os alunos foi realizado. Durante o ano de 2010 a 

professora  responsável  pelo  programa de  ensino  apresentado  neste  estudo,  participou  das 

aulas  de  futebol  de  campo  (para  a  população  estudada)  como  professora  voluntária, 

conhecendo os alunos e sugerindo algumas vivências com o futsal, modalidade que a partir do 

segundo  semestre  deste  mesmo  ano  tornou-se  oficial  no  programa.  No  ano  de  2011  foi 

realizado  um estudo  piloto,  juntamente  com a  elaboração  de  uma representação  de  jogo 

(árvore de decisão) para conduzir o programa de intervenção que foi aplicado no primeiro 

semestre de 2012. Antes do início do programa de intervenção foi realizada uma reunião para 

esclarecimentos sobre os procedimentos do estudo, onde um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) foi distribuído aos responsáveis para que os mesmos registrassem sua 

ciência sobre o estudo e consentissem com a participação dos filhos no programa.

5.3.1  Caracterização do Professor Responsável

A professora  responsável  é  formada  em Licenciatura  Plena  em Educação Física  e 

trabalhou anteriormente por 4 anos com pessoas com deficiência intelectual e múltiplas em 

instituições  de cunho assistencial.  Durante o período de estruturação e  implementação do 

programa de ensino, nos anos de 2011 e 2012, a professora participou de treinamentos de 

futsal  universitário,  com  a  intenção  de  apropriar-se,  na  prática,  dos  conteúdos  teóricos 

referente às perspectivas táticas de ensino dos JECs e ampliar seus conhecimentos quanto aos 

modelo de jogo, uma vez que o técnico da equipe universitária é um professor pesquisador 

das abordagens táticas e de modelos de jogo para o futsal, os quais utiliza como princípio para 
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a constituição de suas sessões de treinamento.

5.3.2  Programa de Ensino

O programa foi desenvolvido por um período de 4 meses,  sendo ministradas duas 

aulas por semana com duração de 1h20min cada, totalizando 30 intervenções (uma aula foi 

cancelada  devido  à  fortes  chuvas  e  houve  um  feriado  durante  o  período  do  programa, 

permitindo do total de 32 aulas que somente 30 fossem ministradas). 

5.3.3  Aulas

As sessões de treinamento foram compostas por três fases: aquecimento com duração 

de 20 minutos, parte principal com duração de 40 minutos e a parte final com duração de 

aproximadamente 20 minutos.

Na fase de aquecimento as atividades propostas consistiam de tarefas simplificadas, 

onde o principal foco eram as ações individuais:

• Tarefas  baseadas  no  jogo:   Atividades  propostas  com  o  objetivo  de  trabalhar 

dificuldades específicas dos alunos, como o controle da bola, o domínio, a progressão, 

o passe para um companheiro melhor posicionado e o posicionamento durante a fase 

defensiva. Nestas tarefas as soluções foram bastante facilitadas, reduzindo a pressão 

sobre o jogador com a posse da bola, aumentando as possibilidades de ações corretas, 

para garantir que as ações com a posse de bola fossem ensinadas.

A parte  principal  foi  constituída  por  jogos  modificados  (regras,  configuração  das 

equipes, restrição de espaços) que envolviam tarefas de cooperação e oposição:

• Formas básicas do jogo:    Jogo formal adaptado às competências do grupo, sendo 

preservados os elementos essenciais do jogo formal, como a igualdade numérica, a 

forma de pontuar. Por exemplo: goleiro+2x 2+goleiro ou goleiro+3x3+goleiro.

• Formas parciais de jogo:   Consiste em trabalhar as dificuldades particulares dos alunos 

em  relação  a  algumas  ações  de  jogo  (finalizar,  impedir  a  finalização,  progredir, 

impedir a progressão, entre outras) ou fases do jogo (com a posse de bola e sem a 

posse  de  bola,  transições).  Por  exemplo,  jogos  de  1x1;  1x1+goleiro;  2x1+goleiro; 

3x2+goleiro;  goleiro+4x2+goleiro;  goleiro+4(2coringas)  x  2+goleiro; 

goleiro+2+apoio x apoio+2+goleiro; goleiro+3 x 3+goleiro + coringa.

60



A Parte  final  da  aulas  foram compostas  por  jogos formais,  onde os  alunos  foram 

frequentemente  orientados  e  questionados  quanto  às  ações  de  jogo,  recebendo  feedback 

positivo ao realizarem as ações adequadas às demandas.

Cronograma

Data: 07/03 e 09/03
Local: CEPEUSP
Tempo de aula: 1h 20m

• Filmagens iniciais para avaliação das ações de jogo.
• Trabalhar o controle da bola, o passe, o domínio e a 

progressão com pressão reduzida sobre a bola.

Data: 14/03 e 16/03
Local:CEPEUSP
Tempo de aula: 1h 20m

• Trabalhar  o  controle  da  bola  em  progressão 
aumentando  a  pressão  sobre  o  jogador  com  a  bola. 
Apresentar  o  conceito  de  linha  de  passe  e  mostrar 
estratégias para oferecer opção para o passe.

Data: 21/03 e 23/03
Local:CEPEUSP
Tempo de aula: 1h 20m

• Trabalhar  estratégias  para  oferecer  opção  de  passe, 
aprimorando o conceito de linha de passe, estimulando 
o  passe  para  um  companheiro  melhor  posicionado 
(leitura de jogo).

Data: 28/03 e 30/03
Local:CEPEUSP
Tempo de aula: 1h 20m

• Trabalhar  a  leitura  do  jogo com base  no  modelo  de 
jogo  simplificado  (progressão,  passe  para  uma 
companheiro  melhor  posicionado)  e  introduzir  o 
conceito  de  marcação  atrás  da  linha  da  bola. 
Descentralizar o jogo da bola. 

Data: 04/04 e 11/04
Local:CEPEUSP
Tempo de aula: 1h 20m

• Trabalhar  estratégias  para  oferecer  opção de  passe  e 
marcação atrás da linha da bola. Apresentar conceitos e 
estratégias de posicionamento em quadra para o ataque 
e a defesa (ocupação de espaços vazios).

Data: 13/04 e 18/04
Local: CEPEUSP
Tempo de aula: 1h 20m

• Trabalhar leitura de jogo (modelo de jogo simplificado) 
e  possíveis  estratégias  para  o  posicionamento 
equilibrado  em  quadra  tanto  no  ataque  quanto  na 
defesa.

Data: 20/04 e 25/04
Local:CEPEUSP
Tempo de aula:1h 20m

• Trabalhar  conceitos  sobre o equilíbrio  da equipe  nas 
fases de ataque e defesa (estimular troca de posições de 
forma equilibrada) e estratégias para oferecer opção de 
passe e marcação atrás da linha da bola.

Data: 02/05 e 04/05
Local:CEPEUSP
Tempo de aula:1h 20m

• Trabalhar  conceitos  sobre o equilíbrio  da equipe  nas 
fases de ataque e defesa, estimulando movimentações e 
troca de posições.  Trabalhar estratégias para oferecer 
opção de passe e marcação atrás da linha da bola.

Data: 09/05 e 11/05 • Trabalhar  conceitos  sobre  equilíbrio  da  equipe  nas 
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Local:CEPEUSP
Tempo de aula:1h 20m

fases  de  ataque  e  defesa,  estimulando  resolução  de 
problemas com base nos conceitos apresentados (opção 
de passe, passe para companheiro melhor posicionado, 
progressão adequada à situação do jogo, finalização em 
situação  de  pontuar  e  equilíbrio).  Apresentar  a 
marcação individual.

Data: 16/05 e 18/05
Local:CEPEUSP
Tempo de aula:1h 20m

• Trabalhar leitura de jogo e movimentação equilibrada 
utilizando  os  conceitos  apresentados.  Estimular  a 
marcação individual.

Data: 23/05 e 25/05 
Local:CEPEUSP
Tempo de aula:1h 20m

• Trabalhar  os  conceitos  apresentados  e  possíveis 
estratégias relacionadas às soluções dos problemas de 
jogo  (modelo  de  jogo  simplificado).  Trabalhar  o 
conceito e estratégias para marcação individual.

Data: 30/05 e 01/06
Local:CEPEUSP
Tempo de aula:1h 20m

• Trabalhar  os  conceitos  apresentados  e  possíveis 
estratégias  relacionadas às soluções dos problemas de 
jogo.  Trabalhar  o  conceito  e  estratégias  para  realizar 
marcação individual.

Data: 13/06 e 15/06
Local:CEPEUSP
Tempo de aula:1h 20m

• Trabalhar a necessidade da ocupação dos espaços em 
quadra  de  forma equilibrada,  estimulando estratégias 
para realização da marcação individual.

Data: 20/06 e 22/06
Local:CEPEUSP
Tempo de aula:1h 20m

• Trabalhar a resolução dos problemas de jogo com base 
nos  conceitos  e  estratégias  apresentadas,  tanto  no 
ataque quanto na defesa.

Data: 27/06 e 29/06
Local:CEPEUSP
Tempo de aula:1h 20m

• Trabalhar a resolução dos problemas de jogo com base 
nos  conceitos  e  estratégias  apresentadas,  tanto  no 
ataque quanto na defesa.

• Filmagens finais para avaliação das ações de jogo. 

5.4  Procedimentos e Instrumentos para Avaliação das Ações 
de Jogo

As avaliações referentes às ações de jogo foram realizadas a partir da análise de vídeos 

dos jogos formais gravados antes do início do programa de intervenção e após o mesmo. 

Foram realizadas filmagens de seis jogos com duração de 12 minutos cada, sendo os dois 

primeiros minutos e os dois últimos minutos dos vídeos descartados, totalizando 8 minutos 

por  jogo  para  análise.  Dessas  seis  filmagens  foram  realizadas  três  antes  do  início  das 

intervenções,  e  três  ao  término  do programa de  ensino,  possibilitando  abranger  todos  os 

alunos que iniciaram o programa independente do número de  aulas  que participaram. As 

filmagens foram realizadas por uma filmadora digital JVC, modelo GZ-MG630 HDD, com 
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60GB de espaço de armazenamento, zoom óptico de 40x, visor LCD de 2.7” e resolução de 

vídeo 720x480 pixels, disposta à uma altura de aproximadamente 4m e a uma distância de 

50m da linha de fundo da quadra, assim como foi realizado no estudo piloto, cobrindo de 

maneira  eficiente  toda  a  área  de  jogo.  Durante  as  filmagens os  alunos receberam apenas 

informações referentes a qual equipe estaria com a posse da bola.

Após  gravados  os  jogos  foram digitalizados  utilizando  um software  específico  de 

análise (LongoMatch, 2012), onde as ações de jogo foram codificadas em eventos de forma 

manual sendo quantificadas a frequência dos eventos executados. Cada jogador foi avaliado 

individualmente e os registros foram realizados a partir da observação das ações de jogo de 

um jogador por vez.

Neste estudo a categorização e a seleção das ações avaliadas foram definidas com base 

em observações de jogos formais dessa população realizados antes do inicio da intervenção, 

com o auxilio de pesquisadores do grupo de estudos sobre o ensino dos jogos coletivos do 

LAPEM  da  EEFE-USP.  Esses  pesquisadores,  que  também  auxiliaram  na  avaliação  do 

desempenho dos alunos, contribuíram com o a elaboração de uma representação das possíveis 

tomadas de decisão (árvore de decisão), identificando possíveis estratégias para efetivação das 

ações selecionadas para cada demanda. Essa árvore de decisão foi uma referência durante 

todo  o  programa  de  intervenção  para  a  elaboração  das  aulas  e  seus  objetivos.  Os 

pesquisadores são técnicos de futsal de equipes escolares e universitárias da região da Grande 

São Paulo, e também jogadores que participam ou participaram de competições universitárias 

e da Federação Paulista de Futsal.

As ações de jogo selecionadas, bem como as possíveis estratégias para a efetivação 

das ações foram apresentadas no capitulo 4.6.2, juntamente com a árvore de decisão utilizada 

durante o programa de ensino. Para a avaliação dos jogadores essas ações foram classificadas 

de  acordo  com o  critério  de  adequação  ao  jogo,  em ações  positivas  e  ações  negativas12 

buscando  abarcar  as  ações  que  predominaram  nas  observações  dos  jogos  formais  dessa 

população antes da intervenção. Assim, foram denominadas ações positivas as que contribuem 

para o desenvolvimento do jogo, como: progredir com a bola e/ou driblar, realizar o passe, 

12 A classificação das ações em positivas e negativas são válidas apenas para a população deste estudo, uma vez que foram realizadas  
observações longas e criteriosas (antes do programa de ensino) a respeito das ações que emergiam durante as aulas e de como essas 
ações afetavam o desenvolvimento do jogo. As ações aqui classificadas como negativas, em determinadas situações de jogo e para  
determinadas populações (mesmo pessoas com DI), podem ser consideradas positivas. Assim, a seleção e a adequação das ações deve  
ser realizada de acordo com o grupo que participará do programa de ensino.
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finalizar, oferecer opção de passe, marcação atrás da linha da bola, marcação individual e 

marcação  atrasada13,  e  como  ações  negativas  as  que  não  contribuem  para  o  bom 

desenvolvimento do jogo (ações que pausam o jogo em demasia, ou que potencialmente não 

permitam que o jogador tenha sucesso de acordo com a lógica e as regras do jogo), como: 

finalização rifada, realizar o passe rifado, não realizar ação de ataque e não realizar ação de 

marcação. A seguir, serão apresentados os critérios utilizados para a avaliação de cada ação de 

jogo selecionada:

Ações positivas

◦Progredir com a bola e/ou driblar - (progredir e/ou driblar)

•Critérios para avaliação

A progressão com bola e os pequenos dribles ou desvios de adversários durante uma 

posse de bola foram contabilizados como apenas uma ação, no entanto o drible sob 

pressão foi contabilizado separadamente. Exemplo: Um jogador progride dominando a 

bola por alguns metros, onde encontra uma oposição iniciando um drible sob pressão. 

Neste caso foram contabilizadas 2 ações. Foram consideradas as ações realizadas com 

sucesso e também com insucesso. O ato de receber a bola e movimentá-la levemente 

apenas com a intenção de deixá-la em uma posição confortável para executar uma 

outra ação de jogo, não foi caracterizado como uma progressão ou drible.

◦Realizar o passe - (passe)

•Critérios para avaliação

Para a ação de passar a bola para um companheiro de equipe, não foram contabilizadas 

as  cobranças  de  lateral  e  também  o  início  do  jogo  no  centro  da  quadra.  Foram 

consideradas as ações realizadas com sucesso e também com insucesso. 

◦Finalizar

•Critérios para avaliação

Foram consideradas  como  finalizações  realizadas  com  sucesso  aquelas  em que  o 

13 Marcação atrasada foi classificada como uma ação positiva, pois o fato de o jogador perceber  que deve efetuar a marcação mesmo que 
isso ocorra de forma atrasada e inadequada, é algo positivo para pessoas com DI, que tendem a evitar situações em que possam resultar 
em frustrações.
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jogador intencionalmente chuta a bola na direção do gol,  sem oposição próxima e 

direta, independente de realizá-lo.

◦Oferecer opção de passe - (opção de passe)

•Critérios para avaliação

Foram consideradas as movimentações e mudanças de posições em quadra realizadas 

pelo jogador com a intenção de receber a bola. Se o mesmo recebeu a bola duas vezes 

movimentando-se apenas uma, foi contabilizada apenas uma ação de opção de passe. 

Caminhadas  curtas  em paralelo  ao  companheiro  de  equipe  com a  posse  da  bola, 

também  foram  contabilizadas  como  apenas  uma  ação  de  opção  de  passe.  As 

aproximações em direção ao goleiro com a intenção de receber a bola, oferecendo 

linha de passe,  mesmo que o deslocamento do jogador tenha sido reduzido, foram 

consideradas opção de passe. 

As  ações  em  que  o  jogador  se  movimentou,  no  entanto  claramente  não  ficou 

desmarcado,  em  boas  condições  para  receber  a  bola,  não  foram  contabilizadas. 

Também não foram contabilizadas  as  situações  em que o jogador  esteve  em boas 

condições para receber a bola, mas não posicionou o corpo de forma a demonstrar 

intenção em recebê-la.

•Marcação individual

•Critérios para avaliação

Se um jogador da equipe defensiva realiza durante uma ação coletiva de ataque de seu 

adversário  marcação  individual  rápida  (bote)  em  dois  ou  mais  jogadores 

consecutivamente,  foi  considerada  apenas  uma  ação  de  marcação.  No  entanto  se 

houver  um intervalo  entre  tais  marcações  individuais,  devido  a  movimentação  da 

equipe adversária,  foi  considerado o número de marcações (botes) realizadas pelos 

jogadores  de defesa.  Também foram contabilizadas  as  ações  em que o jogador  de 

defesa acompanhou um mesmo adversário durante toda uma jogada.

•Marcação atrás da linha da bola - (marcação atrás)

•Critérios para avaliação
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Ao  permanecer  atrás  da  linha  da  bola  durante  todo  o  ataque  adversário  foi 

contabilizada apenas 1 ação, no entanto, se a bola e o ataque adversário ultrapassou a 

linha do jogador e o mesmo retomou a marcação atrás da linha da bola, mais uma ação 

foi somada, o mesmo procedimento foi realizado nos casos em que o jogador passou a 

marcar individualmente ou mesmo tenha deixado de realizar a ação de marcar durante 

o ataque adversário. Em todos os reinícios de jogo realizados pela linha lateral e/ou 

linha central da quadra foi observada a posição dos jogadores,  contabilizando uma 

ação caso este  tenha permanecido atrás da linha da bola.  Nas situações  em que o 

jogador se posicionou atrás da linha da bola e o ataque adversário iniciou mas não teve 

continuidade até se aproximar da posição do jogador observado, foram contabilizadas 

como ação de marcação atrás da linha da bola. No entanto se o jogador se posicionou 

atrás  da  linha  da  bola,  mas  de  uma  maneira  que  não  ofereceu  oposição  (não 

permaneceu fechando linha de passe ou ocupando o espaço de forma a dificultar a 

movimentação e o acesso ao gol pela equipe adversária), não foram contabilizadas 

como ação de marcação atrás da linha da bola 

•Marcação atrasada

•Critérios para avaliação

Foram contabilizadas as ações em que o jogador, após o inicio do ataque, passou a 

correr  em direção  ao  adversário  com a  intenção  de  dificultar  a  ação  do  atacante 

aproximando-se do jogador com a posse da bola dificultando sua ação mesmo que 

indiretamente.

Ações   negativas  

◦Realizar o passe rifado - (passe rifado)

•Critérios para avaliação

Foram contabilizadas  as  ações  onde o  jogador  com a  posse  da  bola  não  conferiu 

direção à mesma ao realizar um passe, tocando a bola com força e direção inadequada.

◦Finalização rifada

•Critérios para avaliação
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Foram contabilizadas as ações em que o jogador com a posse da bola realiza um chute 

ao gol sem conferir-lhe direção, ou quando o mesmo está sob oposição próxima e 

direta.

•Não realizar ação de ataque - (não ataca) 

•Critérios para avaliação

Foram  contabilizadas  as  situações  em  que  o  jogador  permanece  parado  ou 

movimentando-se aleatoriamente na quadra de ataque ou defesa, não realizando ações 

que venham a contribuir  com o ataque de sua equipe.  No entanto caso sua equipe 

tenha recuperado a bola e realizado um contra-ataque rápido, no qual nitidamente o 

jogador de ataque observado não conseguiria se aproximar para participar da jogada, 

permanecendo fora da jogada,  não foram contabilizados como não realiza ação de 

ataque.

•Não realizar ação de marcação - (não marca)

•Critérios para avaliação

O jogador permanece parado ou movimentando-se aleatoriamente na quadra de ataque 

ou defesa, não oferecendo oposição ao adversário.
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Planilha de Avaliação

do Desempenho

Ações positivas Frequência - ações de jogo

Progredir com a bola e/ou driblar

Passar para um companheiro em melhor posição

Finalizar em situação de marcar o gol

Oferecer opção de passe (linha de passe)

Marcação atrás da linha da bola

Marcação individual

Marcação atrasada

Ações negativas

Passe rifado

Finalização rifada

Não realizar ação de ataque

Não realizar ação de marcação

TOTAL DE AÇÔES DE JOGO

Tabela 4 - Avaliação de desempenho

5.5  Teste de Fidedignidade

A fidedignidade do instrumento de avaliação foi verificada através da concordância 

entre observadores e intra observadores,  por meio das avaliações de três pesquisadores com 

experiência no ensino do futsal, para os indicadores relativos às ações individuais positivas e 

negativas. O coeficiente de correlação intraclasse (ICC) (THOMAS; NELSON, 2002) para os 

dados inter-observadores foi de 0,90 indicando uma forte correlação. As avaliações para a 

concordância intra-observadores foi realizada com dois meses entre uma avaliação e outra, e o 

ICC foi de 0,91 indicando uma forte correlação.

5.6  Procedimentos Estatísticos

Para análise e tratamento dos dados obtidos utilizamos a estatística descritiva, o índice 

68



de participação (total de ações/tempo de jogo), e o índice de aproveitamento dos alunos (total 

de ações positivas/total de ações).

5.6.1  Análise Descritiva

Para  a  realização da  análise  descritiva  as  ações  foram observadas  isoladamente,  e 

também em grupos denominados Classes  de ações.  Os dados também foram organizados 

segundo o critério de adequação da ação em ações positivas e ações negativas, como descrito 

abaixo:

• Passe: realizar passe (positiva) e realizar passe “rifado” (negativa).

• Finalização: finalizar (positiva) e finalização “rifada” (negativa).

• Marcação: marcação atrás da linha da bola (positiva), marcação individual (positiva), 

marcação atrasada (positiva) e não realiza ação de marcação (negativa).

• Movimentação: progredir com a bola e/ou driblar (positiva), oferecer opção de passe 

(positiva) e não realiza ação de ataque (negativa).

Dessa forma, apresentaremos as diferenças de desempenho dos alunos nas avaliações 

inicial e final quanto as ações no jogo de futsal.
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6  Apresentação dos Resultados
Primeiramente serão apresentados os resultados relativos ao grupo através de tabelas e 

gráficos buscando facilitar a interpretação dos dados obtidos. A apresentação dos resultados 

individuais  serão  demonstrados  também  em  gráficos  e  tabelas,  utilizando  os  dados  das 

avaliações  da  primeira  e  última  filmagem  de  cada  aluno,  possibilitando  a  análise  do 

desempenho destes antes e após o programa de intervenção por meio do número de ações 

total, ações positivas e ações negativas.

6.1  Resultado Geral do Grupo 

Através das tabelas e gráficos apresentados a seguir, observa-se que de maneira geral 

os participantes deste estudo apresentaram diferenças na frequência de realizações das ações 

de jogo avaliadas antes do programa de ensino e após as intervenções.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F

Progredir  
driblar

0 0 2 3 0 0 0 0 4 4 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 11 14

Passar 2 3 3 4 1 4 2 3 5 8 4 6 5 3 3 6 2 4 2 2 10 7 39 50

Finalizar 0 1 2 3 0 3 0 0 2 3 2 2 1 3 4 1 0 0 0 0 1 0 12 16

Opção de 
passe

8 16 9 16 7 14 6 8 12 9 12 12 11 9 14 13 8 10 7 9 14 13 108 129

Marcação 
atrás

6 9 10 6 9 9 1 7 8 7 7 13 8 11 9 9 1 8 1 4 7 12 59 95

Marcação 
individual

1 2 4 6 7 5 0 0 5 2 3 3 2 4 2 6 0 0 0 0 7 4 31 32

Marcação 
atrasada

0 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 11

Finalizar 
rifado

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3

Passe 
rifado

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 5

Não 
atacar

0 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 0 1 5 9

Não 
marcar

6 0 0 3 2 0 8 5 4 3 2 2 5 4 6 4 10 8 11 10 0 2 54 41

Total 23 32 30 41 24 38 22 26 41 37 36 40 32 36 39 42 22 32 28 35 41 41 325 405

Tabela 5 - Frequência das ações de jogo: pré-intervenção (I) e pós-intervenção (F)

Os  gráficos  que  seguem  (1,2,3,4,5,6,7  e  8),  demonstram  a  frequência  das  ações 

positivas e negativas relativas a cada classe de ação para as avaliações realizadas antes e após 

do programa de ensino.
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• Classes de ações: Avaliação pré- intervenção

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0 2 4 6 8 10 12

Passe

Passe

Passe rifado

Gráfico 1 - Passe 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Finalização

Finalizar

Finalizar rifado

Gráfico 2 - Finalização

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Marcação

Marcações

Não marca

Gráfico 3 - Marcação 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Movimentação

Progre/Opção

Não marca

Gráfico 4 - Movimentação
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• Classes de ações: Avaliação pós-intervenção
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Os dados apresentados demonstram um aumento das ações de jogo realizadas durante 

as avaliações antes e após o programa de intervenção, tornando possível verificar que em 

geral  os  alunos  apresentaram  maior  frequência  nas  ações  relativas  à  movimentação  e  à 

marcação e menor frequência nas ações de passe e finalização. Isso pode ter sido causado pelo 

nível de habilidade motora exigido para execução de cada ação e pelo nível de exigência do 

critério  de  avaliação  de  cada  ação,  ou  talvez  os  dois  fatores  somados.  A  ações  de 

movimentação  e  marcação  demandam  principalmente  habilidades  de  locomoção 

relativamente básicas sem a necessidade de controle do objeto. E os critérios de avaliação são 

relativamente  fáceis  de  serem  alcançados.  Já  as  ações  de  passe  e  finalização  exigem 

habilidades que além de requerer um investimento razoável de tempo para serem aprendidas, 

exige também um nível de qualidade da execução alto para serem identificadas como uma 

ação positiva.

Um outro ponto que deve ser considerado diz respeito a relação entre a frequência das 

ações e as características do jogo de futsal. Devido a dinâmica do jogo e as particularidades 

do futsal (às regras e as dimensões reduzidas da quadra e do gol, por exemplo) a finalização é 

uma ação mais difícil de ocorrer. É possível também notar que o grupo realizou maior número 

de ações total após o programa de ensino, apresentando mais ações positivas, e menor número 

de ações negativas. Revelando melhor desempenho do grupo ao término das intervenções.
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6.2  Análise Individual

Aluno 1

No  decorrer  do  programa  de  ensino,  o  aluno  1  participou  de  17  das  30  aulas 

realizadas.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 0 2 0 8 6 1 0 0 0 0 6 23

Pós 0 3 1 16 9 2 5 0 0 1 0 37

Tabela 6 - Frequência das ações de jogo - Aluno 1

Gráfico 9 - Frequência absoluta das ações - Aluno 1

Observando o gráfico 9 pode-se notar dentre as ações classificadas como “positivas”, 

que após o programa de ensino o aluno apresentou aumento na frequência de algumas ações 

(opção de passe, marcação atrás da linha da bola e marcação atrasada) enquanto em outras 

uma mudança mínima ou nenhuma mudança de desempenho foi verificada (progredir e/ou 

driblar, passe, finalizar e marcação individual). Em relação às ações “negativas” (passe rifado, 

finalização  rifada  e  não  atacar)  não  observou-se  diferença  entre  as  avaliações  pré  e  pós 

intervenção. Houve uma diminuição na frequência das ações de não marcar (de 6 para 0), o 

que pode ter causado o aumento de marcações atrasadas. Do ponto de vista da aprendizagem 

do jogo, realizar a marcação, mesmo de maneira inadequada, é melhor que não marcar. Pode-
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se verificar na tabela 6 um aumento do total de ações (de 23 para 37) desse aluno do início 

para o fim das intervenções, o que pode ser interpretado como um efeito positivo do programa 

sobre o envolvimento do aluno com a prática do futsal.

 

Pré
Positivas Negativas Participação Aproveitamento

17 6 2,875 73,91%

Positivas Negativas Participação Aproveitamento
31 1 4 96,88%

Pós

Tabela 7 - Índices - Aluno 1

Tabela 8 - Classes de ações - Aluno 1

De acordo com a tabela 8 a classe de ações que o aluno apresentou maior diferença 

após o programa foi na “movimentação” e na “marcação”, especificamente nas ações sem a 

posse da bola sugerindo que o mesmo apropriou-se de conceitos e ações trabalhadas a partir 

da árvore de decisão, possibilitando maior envolvimento e assim um aumento na frequência 

dessas ações, além de um pequeno aumento também nas outras classe de ações. A partir dos 

dados obtidos nas avaliações, pode-se verificar que este aluno foi o jogador que apresentou 

melhor desempenho nas ações positivas ao término do programa de ensino.
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Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 2 0 3 0 1 50,00% 0 ….......
Finalização 0 0 1 0 1 …....... 0 ….......
Movimentação 8 0 16 1 8 100,00% 1 ….......
Marcação 7 6 11 0 4 57,14% -6 -100,00%
Total 17 6 31 1 14 82,35% -5 -83,33%



Aluno 2

Durante o programa de ensino, o aluno 2 participou de 19 das 30 aulas ministradas no 

programa.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 2 3 2 9 10 4 0 0 0 0 0 30

Pós 3 4 3 16 6 6 0 0 0 0 3 41

Tabela 9 - Frequência das ações de jogo - Aluno 2

Gráfico 10 - Frequência absoluta das ações - Aluno 2

A partir do gráfico 10 observa-se que após o programa de ensino o aluno apresentou 

um aumento na ação “positiva” de oferecer opção de passe, além de uma pequena mudança de 

desempenho em outras ações (progredir e/ou driblar, passe, finalizar e marcação individual). 

Quanto as ações “negativas” é possível verificar um aumento na ação de não marcar.  Na 

tabela 9 pode-se observar um aumento do total de ações desse aluno (de 30 para 41) do início 

para o fim das intervenções, o que pode ser interpretado como um efeito positivo do programa 

sobre o envolvimento do aluno com a prática do futsal. 
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Pré
Positivas Negativa Participação Aproveitamento

30 0 3,75 100,00%

Positivas Negativa Participação Aproveitamento
38 3 5,125 92,68%

Pós

Tabela 10 - Índices - Aluno 2

Tabela 11 - Classes de ações - Aluno 2

Na tabela 11 nota-se que a classe de ações que o aluno apresentou maior diferença 

após o programa de ensino foi na “movimentação”, especialmente nas ações sem a posse da 

bola, sugerindo que o mesmo apropriou-se de conceitos e ações trabalhadas a partir da árvore 

de decisão, possibilitando um aumento considerável na frequência dessas ações. Esses dados 

apontam maior envolvimento do aluno com jogo e consequentemente maior iniciativa frente 

as demandas após o programa de ensino, o que possivelmente ocasionou aumento das ações 

“negativas”, mas também possibilitou melhora no desempenho das ações “positivas”.
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Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 3 0 4 0 1 33,33% 0 …......
Finalização 2 0 3 0 1 50,00% 0 ….......
Movimentação 11 0 19 0 8 72,73% 0 ….......
Marcação 14 0 12 3 -2 -14,29% 3 ….......
Total 30 0 38 3 8 26,67% 3 ….......



Aluno 3

O aluno 3 participou de 20 aulas realizadas durante o programa de intervenção, das 30 

ministradas nesse período.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 0 1 0 9 7 9 0 0 0 0 2 26

Pós 0 4 3 16 14 9 1 1 1 0 0 38

Tabela 12 - Frequência das ações de jogo - Aluno 3

Gráfico 11 - Frequência absoluta das ações- Aluno 3

Através do gráfico 11 pode-se observar que após o programa de ensino o aluno obteve 

melhora no desempenho de algumas ações classificadas como “positivas” (passe, finalizar, 

opção de passe e marcação atrasada) e em outras ações a frequência manteve-se semelhante 

ou verifica-se uma pequena redução. Com relação as ações “negativas” foi possível observar 

na avaliação final a realização de duas ações que não haviam sido realizadas inicialmente 

(passe rifado e finalização rifada). No entanto, por se tratar de ações “negativas” com a posse 

da bola, caracterizadas pela tentativa em movimentar a bola ou realizar o gol, estas podem ser 

interpretadas como um aumento de iniciativa frente aos problemas do jogo. Na tabela 12 nota-

se que a frequência total das ações desse aluno aumentou de 26 para 38, sugerindo maior 

envolvimento deste com o futsal após as intervenções. 
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Tabela 13: Índices - Aluno 3

Tabela 14 - Classes de ações - Aluno 3

Na tabela 14 verifica-se que este aluno apresentou melhor desempenho na classe de 

ações relativas  a “movimentação”,  indicando que a constituição do programa de ensino a 

partir das perspectivas táticas, utilizando como alicerce a árvore de decisão elaborada para a 

população estudada, possibilitou que este aluno se apropriasse de tal estrutura, manifestando 

assim um aumento nas ações de ataque (“passe” e “finalização”), especialmente na ação sem 

bola “oferecer opção de passe” que compõe a classe de ações denominada  “movimentação”. 

Esses  dados apontam maior  envolvimento  do aluno com jogo e  consequentemente  maior 

iniciativa frente as situações problema, o que possivelmente acarretou o aumento de ações 

“negativas” na avaliação final, mas possibilitou também a melhora no desempenho das ações 

“positivas”.
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Pré
Positivas Negativas Participação Aproveitamento

24 0 3 100,00%

Positivas Negativas Participação Aproveitamento
36 2 4,75 94,74%

Pós

Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 1 0 4 1 3 300,00% 1 ….......
Finalização 0 0 3 1 3 …....... 1 ….......
Movimentação 7 0 14 0 7 100,00% 0 ….......
Marcação 16 0 15 0 -1 -6,25% 0 ….......
Total 24 0 36 2 12 50,00% 2 ….......



 Aluno 4

No decorrer do programa de ensino, o aluno 4 frequentou 16 das 30 aulas realizadas ao 

longo do programa.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 0 2 0 6 1 0 0 0 0 5 8 22

Pós 0 3 0 8 7 1 0 0 1 2 5 26

Tabela 15 - Frequência das ações de jogo - Aluno 4

Gráfico 12 - Frequência absoluta das ações - Aluno 4

Observando  o  gráfico  12  nota-se  uma melhora  no  desempenho  de  algumas  ações 

consideradas “positivas” (passe,  oferecer  opção de passe,  marcar  atrás  da linha da bola e 

marcar  inadequadamente),  enquanto  as  outras  ações  não  foram  observadas  em  ambas 

avaliações.  Ao  final  das  intervenções  as  ações  classificadas  com  “negativas”  também 

apresentaram uma redução de 13 para 8 (não atacar e não marcar). Na tabela 15 observa-se o 

aumento no número de ações total desse aluno de 22 para 26, indicando maior envolvimento 

do mesmo com o jogo de futsal. 
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Tabela 16 - Índices - Aluno 4

Tabela 17 - Classes de ações - Aluno 4

A partir da tabela 17, observa-se que este aluno apresentou um aumento na classe de 

ações relativas a “marcação”. Na avaliação inicial o mesmo poderia ter realizado 9 ações de 

marcação  “positivas”,  no  entanto  executou  apenas  1,  enquanto  na  avaliação  final  as 

possibilidades  de  ações  de  marcação  bem sucedidas  foram de  13  ações,  e  o  número  de 

realizações  “positivas”  subiu  para  8,  sugerindo  que  este  aluno  apropriou-se  de  alguns 

conceitos relacionado a essa classe de ações, além disso, nas demais classes de ações o aluno 

também apresentou um sutil  aumento, sugerindo melhor desempenho após o programa de 

intervenção.
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Pré
Positivas Negativas Participação Aproveitamento

9 13 2,75 40,91%

Positivas Negativas Participação Aproveitamento
19 8 3,375 70,37%

Pós

Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 2 0 3 0 1 50,00% 0 ….......
Finalização 0 0 0 0 0 …....... 0 ….......
Movimentação 6 5 8 2 2 33,33% -3 -60,00%
Marcação 1 8 8 5 7 700,00% -3 -37,50%
Total 9 13 19 7 10 111,11% -6 -46,15%



Aluno 5

O aluno 5 participou de 26 das 30 intervenções realizadas no decorrer do programa de 

ensino.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 4 5 2 6 12 8 5 0 0 0 4 41

Pós 4 8 3 8 9 7 2 1 0 0 3 37

Tabela 18 - Frequência das ações de jogo - Aluno 5

Gráfico 13 - Frequência absoluta das ações - Aluno 5

Observa-se a partir do gráfico 13 que o aluno apresentou melhora no desempenho de 

algumas ações classificadas como “positivas” (passe e finalizar), e em outras ações o aluno 

apresentou uma pequena redução (opção de passe, marcação individual e marcação atrasada). 

Nota-se maior interesse pelas ações realizadas com a posse da bola. Com relação as ações 

“negativas”, verifica-se que ocorreu menor frequência da ação de não marcar ao término do 

programa. De acordo com a tabela 18 este aluno apresentou uma diminuição no total de ações 

de 41 para 37. No entanto tem-se que considerar que o mesmo apresentou alta frequência de 

ações na avaliação inicial, além do fato de que muitos de seus companheiros apresentaram 

aumento no envolvimento com o jogo (aumento do número de ações), podendo acarretar em 

menor exigência de ações para esse jogador ao término do programa. 
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Tabela 19 - Índices - Aluno 5

Tabela 20 - Classes de ações - Aluno 5

Observa-se através  da tabela  20,  que  a  classe de  ações  que o aluno obteve  maior 

diferença foi no “passe” , sugerindo que este aluno apropriou-se dos conceitos e estratégias 

relacionados a realização do passe que foram trabalhadas durante o programa de ensino a 

partir da árvore de decisão elaborada e utilizada como diretriz. Devido ao bom desempenho 

apresentado por este aluno na avaliação inicial, podemos considerar que uma melhora visível 

seja mais difícil de ocorrer.
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Pré
Positivas Negativas Participação Aproveitamento

37 4 5,125 90,24%

Positivas Negativas Participação Aproveitamento
33 4 4,625 89,19%

Pós

Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 5 0 8 0 3 60,00% 0 ….......
Finalização 2 0 3 1 1 50,00% 1 ….......
Movimentação 16 0 13 0 -3 -18,75% 0 ….......
Marcação 14 4 9 3 -5 -35,71% -1 -25,00%
Total 37 4 33 4 -4 -10,81% 0 0,00%



Aluno 6

Durante  o  programa  de  ensino,  o  aluno  6  frequentou  todas  as  intervenções  aulas 

realizadas, totalizando 30 aulas.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 2 4 2 12 7 3 1 2 1 0 2 36

Pós 2 6 2 12 13 3 0 0 0 0 2 40

Tabela 21 - Frequência das ações de jogo - Aluno 6

Gráfico 14 - Frequência absoluta das ações - Aluno 6

Pode-se  observar  a  partir  do  gráfico  14,  que  após  o  programa de  ensino  o  aluno 

apresentou  melhora  no  desempenho  de  algumas  ações  classificadas  como  “positivas” 

(marcação atrás da linha da bola e passe) e nas outras o desempenho manteve-se semelhante. 

Com relação as ações classificadas como “negativas”, houve uma redução nas ações de passe 

rifado e finalização rifada. Na tabela 21 verifica-se um aumento na frequência das ações total 

de 36 para 40, além da redução de três ações negativas ao término do programa, indicando 

melhora no desempenho do aluno.
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Tabela 22 - Índices - Aluno 6

Tabela 23 - Classes de ações - Aluno 6

A classe de ações que o aluno apresentou maior diferença ao final do programa de 

ensino  foi  na  “marcação”  (tabela  23),  sugerindo  melhor  apropriação  dos  conceitos 

relacionados às ações defensivas trabalhadas a partir  da árvore de decisão utilizada como 

alicerce para o programa de ensino. Este aluno também manteve seu desempenho equilibrado 

nas  outras  classes  de  ações.  Esses  dados  indicam  uma  melhora  no  desempenho  após  o 

programa de ensino.
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Pré
Positivas Negativas Participação Aproveitamento

31 5 4,5 86,11%

Positivas Negativas Participação Aproveitamento
38 2 5 95,00%

Pós

Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 4 1 6 0 2 50,00% -1 -100,00%
Finalização 2 2 2 0 0 0,00% -2 -100,00%
Movimentação 14 0 14 0 0 0,00% 0 ….......
Marcação 11 2 16 2 5 45,45% 0 0,00%
Total 31 5 38 2 7 22,58% -3 -60,00%



Aluno 7

O aluno 7 compareceu a 23 das 30 aulas propostas durante o programa de ensino.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 0 5 1 11 8 2 0 0 0 0 5 32

Pós 2 3 3 9 11 4 0 0 0 0 4 36

Tabela 24 - Frequência das ações de jogo - Aluno 7

Gráfico 15 - Frequência absoluta das ações - Aluno 7

Verifica-se através do gráfico 15 que após o programa de ensino o aluno apresentou 

aumento  nas  ações  “positivas”  defensivas  (marcação  individual,  marcação  atrasada  e 

marcação trás da linha da bola), além da melhora no desempenho de outras ações (finalizar e 

progredir e/ou driblar). Nas ações consideradas “negativas”, observa-se uma pequena redução 

da ação de não marcar. De acordo com a tabela 24 houve um aumento nas ações total de 32 

para 36 ao final do programa de ensino, sugerindo maior envolvimento deste aluno com o 

jogo.

Tabela 25 - Índices - Aluno 7
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Pré
Positivas Negativas Participação Aproveitamento

27 5 4 84,38%

Positivas Negativas Participação Aproveitamento
32 4 4,5 88,89%

Pós



Tabela 26 - Classes de ações - Aluno 7

A partir  da tabela  26 verifica-se que este  aluno apropriou-se de conceitos e  ações 

relativas à classe de ações de “marcação”, de maneira mais expressiva, visto que o mesmo 

aumentou   a  frequência  das  ações  que  compõe  este  grupo  de  ações  ao  término  das 

intervenções Esses dados apontam uma melhora no desempenho ao término do programa de 

ensino.
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Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 5 0 3 0 -2 -40,00% 0 ….......
Finalização 1 0 3 0 2 200,00% 0 ….......
Movimentação 11 0 11 0 0 0,00% 0 ….......
Marcação 10 5 15 4 5 50,00% -1 -20,00%
Total 27 5 32 4 5 18,52% -1 -20,00%



Aluno 8

O aluno 8 foi o jogador que menos compareceu às aulas durante o programa de ensino, 

com apenas 15 presenças.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 1 3 4 14 9 2 0 0 0 0 6 39

Pós 1 6 1 13 9 6 0 1 1 0 4 42

Tabela 27 - Frequência das ações de jogo - Aluno 8

Gráfico 16 - Frequência absoluta das ações - Aluno 8

Através do gráfico 16 observa-se um aumento na frequência das ações classificadas 

como “positivas” (marcação individual e passe) enquanto as outras ações “positivas” o aluno 

manteve o número de realizações ou diminuiu. Para as ações classificadas como “negativas”, 

ao  término  do  programa,  o  aluno  apresentou  duas  ações  qual  não  havia  executado  na 

avaliação pré-intervenção (finalizar rifado e passar rifado) e reduziu a quantidade de ações de 

não marcar. Na tabela 24, verifica-se o aumento das ações total de 39 para 42. Esses dados 

sugerem aumento no envolvimento do aluno com o jogo.
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Tabela 28 - Índices - Aluno 8

Tabela 29 - Classes de ações - Aluno 8

Através da tabela 29 verifica-se que a classe de ações que o aluno apresentou maior 

diferença ao final do programa foi na “marcação”, sugerindo que este apropriou-se de forma 

mais expressiva dos conceitos relativos a esse conjunto de ações, possibilitando maior número 

de ações dessa classe ao término das intervenções. Esses dados indicam, que mesmo o aluno 

participando de apenas 50% das aulas, o mesmo apresentou melhora no desempenho após o 

programa de intervenção.
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Pré
Positivas Negativas Participação Aproveitamento

33 6 4,875 84,62%

Positivas Negativas Participação Aproveitamento
36 6 5,25 85,71%

Pós

Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 3 0 6 1 3 100,00% 1 ….......
Finalização 4 0 1 1 -3 -75,00% 1 ….......
Movimentação 15 0 14 0 -1 -6,67% 0 ….......
Marcação 11 6 15 4 4 36,36% -2 -33,33%
Total 33 6 36 6 3 9,09% 0 0,00%



Aluno 9

No  decorrer  do  programa  de  ensino,  o  aluno  9  participou  de  18  aulas  das  30 

ministradas.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 0 2 0 8 1 0 0 0 0 1 10 22

Pós 0 4 0 10 8 0 2 0 0 0 8 32

Tabela 30 - Frequência das ações de jogo - Aluno 9

Gráfico 17 - Frequência absoluta das ações - Aluno 9

De acordo com o gráfico 17 o aluno apresentou aumento na frequência de algumas 

ações “positivas” como: passe,  opção de passe,  marcar atrás da linha da bola e marcação 

atrasada.  Já as outras ações “positivas” não foram executadas em ambas avaliações.  Com 

relação  às  ações  classificadas  com  “negativa”,  observa-se  uma  redução  dessas  ações  ao 

término do programa. Pode-se notar que a maior diferença entre as avaliações se deu nas 

ações  executadas  sem a posse da bola (ações de marcação).  Na tabela  30 observa-se um 

aumento no total de ações desse aluno de 22 para 32 ações, indicando maior envolvimento 

desse aluno com o jogo
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Tabela 31 - Índices - Aluno 9

 

Tabela 32 - Classes de ações - Aluno 9

Na tabela 32 observa-se que este aluno apresentou maior diferença após o programa de 

intervenção na classe de ações relativa a “marcação”, sugerindo uma melhor apropriação dos 

conceitos  trabalhados  acerca  das  ações  defensivas  a  partir  da  árvore  de  decisão  e  das 

perspectivas táticas de ensino. Esses resultados apontam uma melhora no desempenho deste 

aluno após o programa de intervenção.
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Pré
Positivas Negativas Participação Aproveitamento

11 11 2,75 50,00%

Positivas Negativas Participação Aproveitamento
24 8 4 75,00%

Pós

Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 2 0 4 0 2 100,00% 0 ….......
Finalização 0 0 0 0 0 …....... 0 ….......
Movimentação 8 1 10 0 2 25,00% -1 -100,00%
Marcação 1 10 10 8 9 900,00% -2 -20,00%
Total 11 11 24 8 13 118,18% -3 -27,27%



Aluno 10

O aluno  10 participou de 18 aulas  das 30 realizadas  no decorrer  do programa de 

ensino.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 0 2 0 7 1 0 0 0 1 6 11 28

Pós 0 2 0 9 4 0 2 0 3 5 10 35

Tabela 33 - Frequência das ações de jogo - Aluno 10

Gráfico 18 - Frequência das ações de jogo - Aluno 10

A partir  do  gráfico  18  pode-se  observar  que  o  aluno  apresentou  um aumento  na 

frequência das ações “positivas” na avaliação final (oferecer opção de passe, marcar atrás da 

linha da bola e marcação atrasada). As ações classificadas como “negativas”: não atacar e não 

marcar diminuíram ao término do programa, aumentando um pouco a ação de passe rifado. 

Na tabela 33 verifica-se um aumento na frequência total das ações de 28 para 35. Esses dados 

indicam  maior  envolvimento  do  aluno  com  o  jogo,  consequentemente  um  aumento  na 

frequência das ações total o que possivelmente acarretou maior erro na ação de passar a bola.
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Tabela 34 - Índices - Aluno 10

Tabela 35 - Classes de ações - Aluno 10

A classe de ações que o aluno apresentou maior diferença entre as avaliações foi na 

“marcação”  (tabela  35),  indicando  que  o  mesmo  conseguiu  apropriar-se  dos  conceitos  e 

estratégias relativas as ações que compõe este grupo, o que possibilitou maior frequência ao 

final do programa de intervenção. Desta forma, mesmo o aluno mantendo o número de ações 

classificadas  como  “negativas”  nas  avaliações  pré  e  pós  intervenção  bastante  elevado,  o 

mesmo  conseguiu  aumentar  a  frequência  de  ações  positivas,  indicando  melhora  em  seu 

desempenho.
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Pré
Positivas Negativas Participação Aproveitamento

10 18 3,5 35,71%

Positivas Negativas Participação Aproveitamento
17 18 4,375 48,57%

Pós

Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 2 1 2 3 0 0,00% 2 200,00%
Finalização 0 0 0 0 0 …...... 0 ….......
Movimentação 7 6 9 5 2 28,57% -1 -16,67%
Marcação 1 11 6 10 5 500,00% -1 -9,09%
Total 10 18 17 18 7 70,00% 0 0,00%



Aluno 11

Durante o programa de ensino, o aluno 11 participou de 22 aulas das 30 ministradas.

Avaliações

Progredir 
e/ou driblar

Passar Finalizar  Opção de 
passe

Marcar 
atrás 

Marcação 
individual

Marcação 
atrasada

Finalizar 
rifado

Passar 
rifado

Não atacar Não Marcar Total

Pré 2 10 1 14 7 7 0 0 0 0 0 41

Pós 2 7 0 13 12 4 0 0 0 1 2 41

Tabela 36 - Frequência das ações de jogo - Aluno 11

Gráfico 19 - Frequência absoluta das ações - Aluno 11

Analisando o gráfico 19 é possível verificar que a única ação “positiva” qual o aluno 

apresentou  melhora  após  o  programa  de  intervenção  foi  marcar  atrás  da  linha  da  bola, 

enquanto nas outras ações a frequência de realização manteve-se semelhante ou diminuiu ao 

término do programa.  Com relação  as  ações  classificadas  como “negativas”,  nota-se  que 

houve um aumento destas na avaliação pós intervenção. O número de ações total (tabela 36) 

manteve-se o mesmo em ambos os momentos (41 ações). No entanto, este aluno foi um dos 

participantes que apresentou maior frequência de ações total antes do início do programa.

Tabela 37 - Índices - Aluno 11
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Tabela 38 - Classes de ações - Aluno 11

A classe de ações que o aluno apresentou maior diferença na avaliação pós intervenção 

foi na “marcação”, conseguindo manter a frequência de ações relativas a “movimentação” 

praticamente inalterada. No período da segunda filmagem este aluno teve alguns problemas 

pessoais com o grupo, o que pode justificar a sutil redução em seu desempenho. Além disso, 

como seu desempenho na primeira avaliação foi bom, é possível que uma melhora seja mais 

difícil de ocorrer.

6.3  Limitações do Estudo

Durante a aplicação do programa de ensino, alguns eventos podem ter influenciado os 

resultados obtidos por este estudo. A assiduidade dos alunos é algo que pode ter interferido 

nos dados,  uma vez que muitos participantes dependiam de seus pais para comparecer as 

aulas, e em diversas ocasiões os pais assumiam compromissos que não permitiam comparecer 

com a frequência esperada.

Outro acontecimento que pode ter influenciado nos resultados dessa pesquisa, é o fato 

de a pesquisadora responsável ter atuado como voluntária nas aulas para esses mesmos alunos 

por  aproximadamente  dois  anos  antes  do  início  do  programa.  Durante  esses  anos,  a 

pesquisadora teve como objetivo conhecer a população e delinear um programa com diretrizes 

baseadas nas perspectivas táticas de ensino dos JECs, abordagem que a mesma não dominava 

quando iniciou esse processo, necessitando de longo período para aprofundamento prático e 

teórico,  como descrito anteriormente.  Durante esses anos que antecederam o programa de 

intervenção  aplicado  em 2012,  as  aulas  apresentavam-se  com características  lúdica  e  de 

desenvolvimento das habilidades técnicas da modalidade. Além disso, o contato prévio dos 

alunos com a modalidade também pode ter influenciado os resultados da pesquisa.
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Pré Pré Pós Pós Variação
Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

Passe 10 0 7 0 -3 30,00% 0 ….......
Finalização 1 0 0 0 -1 100,00% 0 ….......
Movimentação 16 0 15 1 -1 6,25% 1 ….......
Marcação 14 0 16 2 2 -14,29% 2 ….......
Total 41 0 38 3 -3 7,32% 3 ….......



7  Discussão dos Resultados
Durante muito tempo os programas de intervenções para pessoas com DI apresentaram 

como característica a instrução e o ensino de conteúdos sem considerar os fatores ambientais 

e  a  idade  cronológica  do  indivíduo,  buscando  de  certa  forma  “normalizar”  a  pessoa. 

Atualmente, com o princípio da autonomia permeando tal contexto, os programas para essa 

população  têm  passado  por  transformações  importantes  (MANTOAN,  1998).  Assim,  o 

presente estudo procurou romper com antigos paradigmas adotando o princípio da autonomia, 

respeitando  a  idade  cronológica  dos  indivíduos,  bem  como  os  fatores  ambientais.  Neste 

estudo foi proposto uma sistematização dos conteúdos relativos ao futsal  a partir  de uma 

representação  das  decisões  básicas  de  jogo  (árvore  de  decisão  elaborada  com  base  na 

população estudada)  considerando as  dificuldades  e  potencialidades  de cada indivíduo.  O 

processo de ensino/aprendizagem foi pautado nas perspectivas táticas de ensino dos JECs, 

com o objetivo de contribuir com o envolvimento e desenvolvimento de cada participante no 

jogo.

As perspectivas táticas de ensino dos JECs, consideradas no programa de ensino de 

futsal aplicado, proporcionou a essa população melhora no desempenho das ações de jogo, 

uma vez que 9 alunos apresentaram aumento na frequência das ações de jogo após o programa 

de ensino (aumento na frequência das ações total),  e apenas 2 mantiveram o desempenho 

semelhante ou tiveram uma pequena redução na quantidade de ações. De maneira geral, as 

denominadas  perspectivas  táticas  de  ensino  utilizam  os  jogos  modificados  como 

representação  do  jogo  formal,  com  o  objetivo  de  acentuar  determinados  elementos, 

respeitando as características do grupo e mantendo a estrutura básica do jogo (ataque e defesa, 

cooperação  e  oposição)  (MAHLO,  1970,  BAYER,  1979,  BUNKER;  THORP,  1982, 

GARNATA,  1998,  GRECO,2007).  Assim,  esse  “paradigma  tático”  contribuiu  para  a 

construção  de  situações  próximas  do  “jogo  real”,  possibilitando  realizar  alterações  na 

complexidade dos problemas e das respostas de acordo com o desenvolvimento do grupo, 

motivando  um  maior  envolvimento  do  aluno  e  consequentemente  uma  melhora  no 

desempenho das ações de jogo.

Os  resultados  do  presente  estudo  corroboram  com  os  apresentados  por  Almeida 

(2009),  indicando que  as  perspectivas  táticas  de ensino  do JECs,  utilizadas  também para 

96



compor o programa de ensino desse estudo, podem melhorar o desempenho desses sujeitos 

dentro da modalidade praticada.

Com  relação  aos  alunos  5  e  11,  que  apresentaram  desempenhos  praticamente 

semelhantes em suas avaliações pré-intervenção e pós-intervenção, é relevante acentuar que 

ambos apresentaram o melhor desempenho do grupo na avaliação inicial,  e que estes são 

normalmente  os  alunos  que  se  destacam  durante  as  aulas  em  função  do  seu  melhor 

desempenho. Provavelmente, o programa de ensino foi pouco motivante para esses alunos 

com desempenho superior. Por outro lado, o fato desses alunos terem apresentado o melhor 

desempenho no primeiro momento, mantendo o bom desempenho no decorrer do programa, 

pode ter contribuído com a aquisição das ações de jogo dos alunos com menor desempenho, 

uma vez que na interação com seus pares esses indivíduos se reconhecem em si mesmos, 

confrontam-se  e  comparam-se,  utilizando  as  ações  do  companheiro  como referência  para 

estabelecer seu próprio comportamento (NÁGERA, 2003).

Desta forma, é importante refletir sobre algumas questões relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos: 

• A representação  de  jogo  utilizada  como  diretriz  pode  ter  sido  demasiadamente 

simplificada para os alunos com melhor desempenho, não permitindo que os mesmo 

apresentassem  melhora  nas  avaliações  das  ações  de  jogo  selecionadas  após  o 

programa?

• A execução  motora  das  ações  de  jogo  deveriam  ter  sido  avaliadas  isoladamente, 

possibilitando intervir  sobre as mesmas de maneira direta e contextualizada,  o que 

possivelmente afetaria o desempenho das ações de jogo avaliadas? 

As questões acima levantadas não são passíveis de serem respondidas por este estudo. 

Sendo relevante pensar  quais  fatores  podem ter  influenciado nos  resultados  desse estudo, 

especialmente sobre os alunos que não apresentaram melhora em seu desempenho após o 

programa  de  intervenção,  com  o  objetivo  de  minimizar  futuras  dificuldades  e  falhas  na 

elaboração  de  programas  de  ensino  e  métodos  de  avaliação  para  essa  população,  que 

apresenta características amplamente heterogêneas.
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8  Considerações Finais
Um dos grandes desafios em propor um programa de ensino para pessoas com DI, 

consiste em adequá-lo a diversidade da população de forma  a atender as suas necessidades 

particulares. Um programa de ensino (considerando a dimensão motora) para essa população 

contextualizado  nos  JECs,  deve  partir  do  interesse  dos  alunos  na  modalidade  escolhida, 

buscando proporcionar experiências próximas do “jogo real”, adequando as demandas que 

podem surgir  nas  mais  variadas  situações  do  jogo,  uma vez  que a  ferramenta  central  do 

processo de ensino/aprendizagem é o jogo.

Este estudo teve como objetivo delinear um programa de ensino de Futsal para pessoas 

com DI, centrado nos conceitos das propostas táticas de ensino/aprendizagem, e verificar os 

efeitos  dessa  intervenção  na  aquisição  das  ações  de  jogo.  Os  resultados  obtidos  com  o 

programa denotam que esta metodologia, amplamente utilizada e difundida para populações 

sem deficiência,  também é exequível quando aplicada para populações com deficiência e, 

pode-se sugerir, que é eficaz para o ensino da dimensão tática do futsal. Os resultados também 

mostram que esse programa foi capaz de provocar mudanças no desempenho tático (ações de 

jogo) de grande parte dessa amostra de pessoas com DI, o que aponta para futuras pesquisas 

que possam esclarecer as causas dessa melhora de desempenho e, simultaneamente, atestar a 

robustez desse resultado.

Outro aspecto importante a ser ressaltado encontra-se relacionado à frequência das 

ações com a posse da bola e sem a posse do implemento. A frequência das ações sem a posse 

da bola foram as que os alunos apresentaram maior diferença entre as avaliações inicial e 

final.  E  as  ações  com a  posse da  bola,  as  quais  o  jogador  é  submetido  a  maior  pressão 

temporal e devido à demanda pelo próprio controle sobre a bola, foram as ações quais os 

alunos apresentaram menor diferença entre as avaliações pré-intervenção e pós-intervenção. 

As respostas sem bola possibilitam “maior liberdade” para o ajuste em relação ao tempo e 

espaço,  uma  vez  que  a  principal  exigência  motora  nessas  situações  é  a  habilidade  de 

locomoção, sendo essas respostas predominantemente reativas (o sujeito reage às condições 

do ambiente de jogo). Já as ações com bola, exigem habilidades manipulativas que não são 

triviais e tomada de decisão rápida para o sucesso da ação, o que demanda maior tempo e 

experiência  para  aprendizagem  e  aperfeiçoamento  dessas  ações,  sendo  essas  respostas 
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predominantemente  ativas  (o sujeito  interfere  nas  condições  do  ambiente  de  jogo). Essas 

diferenças entre o desempenho das ações sem bola e com bola apontam para a importância do 

trabalho com as ações técnicas durante todo o processo, porém de forma contextualizada no 

jogo, modificando-o de forma a acentuar os aspectos desejados.

Durante  a  execução  do  programa,  pode-se  verificar  algumas  alterações 

comportamentais significativas nos participantes, além de nuances relativas à aprendizagem 

dos mesmos:

• Os jogadores passaram a se comunicar mais de forma gestual e verbal, fato que incidiu 

positivamente na autonomia desses alunos no contexto do jogo, visto o nível qual se 

enquadravam com relação ao jogo.

• Mediante algumas atividades propostas, onde optou-se pela superioridade numérica 

(4x2;  4x3,  entre  outras),  pôde-se  observar  que  inicialmente  este  fato  dificultou  as 

ações da equipe em superioridade,  o que nos leva a acreditar  que quanto maior o 

número de elementos que o sujeito tem que considerar para tomar suas decisões maior 

sua dificuldade, mesmo que esta situação privilegie a sua equipe. Esta dificuldade foi 

minimizada  durante  o  programa  a  partir  do  momento  que  os  alunos  passaram  a 

perceber a relação entre sua posição e a vantagem de seu grupo. 

• No  decorrer  do  programa  as  exigências  colocadas  pela  pesquisadora  responsável 

algumas vezes foi percebida como algo negativo, e isso fez com que um dos alunos 

(aluno 11,  com uma dos melhores  desempenhos iniciais)  pensasse em desistir  das 

aulas. Sua fala foi “- tá muito difícil pra mim, eu saio nervoso...não vale a pena...”, a 

partir desse comentário e da convivência diária com este aluno, pode-se inferir que o 

mesmo tem consciência de suas limitações e que o excesso de exigência fez com que 

isso  transparecesse,  deixando-o  desestimulado.  Nesta  situação  torna-se  nítida  a 

importância  em  saber  dosar  as  exigências  durante  o  programa  de  intervenção, 

problema sanado durante este programa após tal experiência.

• As  ações  relativas  à  fase  defensiva  apresentaram  uma  particularidade  muito 

interessante.  Alguns  alunos  tiveram  dificuldade  em  compreender  como  efetuar  a 

marcação atrás da linha da bola, “marcação por zona”. Em uma dessas situações, a 

instrução foi  para que permanecessem na frente  da bola,  entre  a  bola e  o gol,  no 

entanto  um  aluno  me  perguntou:  “aonde  é  a  frente  da  bola  professora?”.  Neste 

99



momento  compreendemos  a  dificuldade  com a  abstração  e  com a  referência  para 

executar essa ação, assim passamos a fazer algumas alusões ao recheio do sanduíche e 

também a uma parede que deve proteger o gol da bola, fato que contribuiu bastante 

com  a  compreensão  da  ação.  Esse  fato  é  uma  alerta  para  a  necessidade  da 

aprendizagem ser significativa, isto é, ancorada no conhecimento prévio do aluno com 

DI.

A  partir  das  considerações  acima  descritas,  acredita-se  que  alguns  problemas 

necessitam de investigações posteriores. Um aspecto relevante está relacionado à replicação 

da metodologia utilizada com pessoas (DI) sem experiência na modalidade, uma vez que os 

alunos deste estudo tinham um conhecimento prévio sobre o jogo, o que pode ter influenciado 

nos resultados. Além disso, acredita-se na necessidade de replicação do estudo com outras 

amostras (diversas faixas etárias), como também ampliá-lo para outras modalidades, de forma 

a aprofundar o conhecimento sobre o ensino de JECs para pessoas com DI.

Por último, esse estudo motivou os pesquisadores envolvidos a prosseguir com essa 

linha de investigação – Ensino de JECs de Invasão para pessoas com DI – inspirados por 

alguns eventos percebidos durante a pesquisa. A impressão que os dois alunos com nível de 

desempenho  marcadamente  superior  tiveram um papel  importante  na  dinâmica  das  aulas 

instiga a investigação em futuros trabalhos, dos efeitos do programa com a presença de alunos 

sem DI e com desempenho superior na modalidade. Supõe-se que a partir da interação com 

seus pares sem DI, pessoas com habilidades quais o indivíduo (DI) possa comparar-se, refletir 

e estabelecer seus próprios comportamentos (neste caso ações de jogo), esse jogadores com 

DI possam aprimorar seu desempenho na modalidade.
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