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RESUMO 

 

A partir da revisão bibliográfica do estudo, foi observado que vários autores  
defendem que a Escola é o local ideal para a aquisição e manutenção de hábitos 
relacionados à saúde. Mas, para que isso ocorra de fato, é necessário que o 
desenvolvimento das capacidades físicas esteja em níveis que possibilitem ao aluno 
praticar atividades físicas regularmente e vice-versa. E para isso as aulas de Educação 
Física têm que ser direcionadas ao desenvolvimento adequado dessas capacidades. 
Acreditando fielmente nessa afirmação, observei as aulas de Educação Física da APAE 
e a principio essa informação não se confirmou verdadeira, porque foi observado que os 
alunos ao voltaram das férias eles pareciam estar em níveis de Aptidão Física mais 
baixos em comparação ao período letivo. Consciente de que isso não é o ideal, 
resolvemos investigar se isso efetivamente ocorre ou não se aplica na prática, então 
optou-se por medir os níveis de resistência de força dos alunos com deficiência 
intelectual de nível leve ou moderado, sem comprometimento motor da APAE, antes e 
após as férias. Apartir dessa observação foi definido o objetivo da pesquisa como sendo, 
o efeito do período das férias na força e na resistência dos alunos da APAE. Para isso, 
realizamos duas coletas de dados, com a realização de dois testes de resistência de força, 
uma antes das férias e outra após as férias. Vale destacar que coletamos dados sobre 
força e resistência porque segundo os autores consultados, essa capacidade está 
relacionada à diminuição de lesões e autonomia dos indivíduos, requisito fundamental 
para os deficientes intelectuais. Após a coleta de dados e aplicação do Teste t Student 
pareado, foram encontrados resultados significativos para o teste de força (p < 0, 0092) 
não acontecendo o mesmo com os resultados do teste de resistência, ou seja, p > 0, 05. 
 
Palavras-chave: atividade física, pessoas com deficiência, força e resistência, período 
letivo e de férias.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Atualmente muito se discute a respeito do sedentarismo e da necessidade de se 

praticar atividade física regularmente como meio de atingir melhores níveis de 

qualidade de vida.  

Segundo Gorgatti e Costa (2008), o estilo de vida moderno favorece o 

sedentarismo, pois devido às novas tecnologias disponíveis para facilitar as nossas 

vidas, nós nos movimentamos o mínimo possível. Pessoas com deficiência tendem a se 

movimentar menos ainda, porque além das facilidades do estilo de vida moderno que 

favorecem a inatividade física, elas apresentam dificuldades da prática da atividade 

física regular devido às limitações que apresentam, sejam elas físicas, sensoriais ou 

cognitivas. 

Esses autores chamam a atenção que cada vez mais estudiosos destacam os  

efeitos benéficos da atividade física para manter uma boa saúde, os programas de 

atividade física têm se empenhado em estimular o maior número possível de pessoas a 

manter um estilo de vida mais ativo e conseqüentemente mais saudável. Esses 

programas de atividade física podem beneficiar a população como um todo, tanto as 

pessoas com deficiência quanto as pessoas ditas “normais”, pois segundo Foss e Merle 

(2000) a prática regular da atividade física funciona como uma forma de prevenção a 

doenças primárias e secundárias. 

É preciso levar em conta que a aula de Educação Física é uma das formas de  

pessoas com deficiência praticarem atividades físicas. Segundo Greguol e Júnior (2009), 

dados do Censo Escolar de 2002 revelam que pessoas com deficiência em idade escolar 

dificilmente tem a oportunidade de freqüentarem a Escola, tanto regular quanto 

Especial. Outro aspecto muito importante para conseguir praticar atividades físicas 

regularmente é o desenvolvimento adequado das capacidades, tais como a velocidade, 

flexibilidade, coordenação, força e resistência, por exemplo.  

Uma das mais importantes capacidades físicas para a promoção da saúde é a 

Resistência de força, devido a sua relação com a melhoria na execução de atividades 

que não exigem esforço máximo e atividades relacionadas ao lazer e recreação, e 

também na capacidade dos indivíduos realizarem esforços que exigem várias repetições 

(ARAGÂO; DANTAS; DANTAS, 2000). 

Aragão, Dantas e Dantas (2000), definem resistência de força como sendo a  
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capacidade de um grupo muscular de contrair várias vezes sem que haja perda na força, 

na velocidade de execução do movimento, resistindo ao cansaço que venha a surgir em 

um determinado músculo ou grupo muscular.  

Durante o período compreendido entre 03 de novembro e 03 de dezembro de 

2009 em que estagiei na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o 

professor orientador do Estágio e responsável pelas aulas de Educação Física da 

instituição constatou através de avaliações semestrais realizadas por ele, que o 

desenvolvimento de algumas capacidades físicas dos alunos piorou se comparado com o 

período anterior às férias. O objetivo é avaliar o efeito do período férias na resistência 

de força de membros superiores dos alunos da APAE. Para tal, realizou-se com a 

amostra citada anteriormente, os testes de levantamento de haltere e levantamento 

isométrico para mensurar a resistência de força dos membros superiores dos indivíduos 

durante o período em que praticam atividade física (aulas de Educação Física realizadas 

na APAE) - uma semana antes das férias da instituição e na primeira semana após os 

indivíduos retornarem das férias. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 - Histórico das concepções de deficiência 

   

Historicamente, as formas como os deficientes são vistos na sociedade se 

alteram conforme os conceitos construídos por determinados grupos são modificados ao 

longo do tempo.  

Na Antiguidade, por exemplo, havia dois tipos de comportamentos das tribos 

primitivas em relação aos deficientes: aceitação e destruição (OLIVEIRA; DECHICHI, 

2009).  

Esses autores citam que no caso da eliminação de indivíduos deficientes, vale 

destacar que as tribos buscavam a sobrevivência dos mais aptos e assim tentavam 

sobreviver sem serem subjugados por outras tribos.   

Já na sociedade medieval, de acordo com Oliveira e Dechichi (2009) com a 

epidemia de lepra, os leprosos foram marginalizados pela Igreja e em seguida eram 

excluídos por não se enquadrarem nos padrões de normalidade, estabelecendo grupos 

distintos: pessoas com e sem deficiência.  

De acordo com Foucault (1997 apud OLIVEIRA; DECHICHI, 2009) todo e 

qualquer indivíduo que não se enquadra nos padrões de normalidade eram excluídos do 

contato com as pessoas “normais”, pois eram vistos como ameaças a essa sociedade. 

Se compararmos as diferentes épocas citadas, vamos perceber que a diferença 

entre estes períodos - passado e a atual é que, antigamente os deficientes eram excluídos 

por falta de conhecimento sobre doenças e deficiência, e atualmente a exclusão ainda 

está presente pela mudança gradativa dos grupos sociais existentes e do poder que esses 

diferentes grupos exercem. Antigamente o poder era exercido pelas tribos primitivas 

que selecionavam os mais aptos, posteriormente a Igreja, separava os pecadores dos 

não-pecadores e em seguida os indivíduos que não aparentavam normalidade também 

eram excluídos. (OLIVEIRA; DECHICHI, 2009). 

Esse resumido relato histórico, deixa claro que a diferença não tinha a 

importância que se considera que ela tem atualmente, a diferença é tida como um fator 

importante para o nosso crescimento pessoal, isso faz da inclusão um dos processos 

mais discutidos atualmente, visto que esse processo propõe a inserção de pessoas 
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excluídas pelas suas diferenças, na sociedade, juntamente com as pessoas ditas 

“normais”. 

2.2 - Histórico da Inclusão 

 

No século XX os surdos, cegos e crianças com necessidades educativas 

especiais começaram a receber educação em escolas segregacionistas, com o ingresso 

desses alunos na escola, foi necessário o desenvolvimento de um método de 

classificação dos mesmos. Alfred Binet e Theodore Simon foram os responsáveis por 

desenvolver um teste de inteligência e aplicaram o teste desenvolvido em alunos das 

escolas francesas. (citar a fonte) 

Em 1950, nos Estados Unidos, a Associação de Cidadãos com Retardo (ARC) 

colaborou com o governo na criação de leis que tinham como objetivo a inclusão de 

pessoas com deficiência nas escolas regulares (WINNICK, 2003).  

Nos anos 60, o governo dos Estados Unidos passou a investir no 

desenvolvimento de programas educacionais para as escolas e classes especiais, 

implantadas na década anterior. A partir dessa década, começaram a surgir as leis 

educacionais que se referiam a inclusão, apesar do modelo segregacionista continuar 

prevalecendo entre as décadas de 1950 e 1970 (WINNICK, 2003). 

O processo de integração de 1960, de acordo com Sassaki (1998), teve como 

objetivo inserir e “adequar” a pessoa com deficiência aos padrões de relações sociais na 

família, escola, trabalho e ambiente de lazer. Nesse processo, a sociedade simplesmente 

tolera a presença das Pcds (Pessoas com Deficiências) nos vários ambientes sociais. E 

mais, de acordo com Carmo (1991) apud Souza; Silva (2000 e 2001), esse processo leva 

em conta que todos os indivíduos apresentam as mesmas potencialidades e possuem os 

mesmos direitos e deveres perante a legislação, inclusive o direito à educação. 

Em se tratando de Educação Especial, atualmente os temas mais discutidos são 

os princípios da inclusão e integração.  Sassaki (1997), citado por Oliveira e Dechichi 

(2009), define inclusão como mudança de mentalidade dos deficientes e das pessoas ao 

seu redor, possibilitando a esses indivíduos se desenvolver e se tornar cidadãos 

reconhecidos pela sociedade.   

Segundo Block (1992), ao mesmo tempo em que as pessoas com deficiência 

são inseridas no contexto social, a sociedade deve se adaptar a diversidade 

proporcionada por essa população.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394; 96) define: 
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(...) educação especial como modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para portadores 
de necessidades especiais (art. 58). (...) A oferta de educação especial 
é dever constitucional do Estado (art. 58, § 3º). (...) currículos, 
métodos e técnicas, recursos educativos e organização específicos para 
o atendimento adequado de Necessidades Educativas Especiais (art. 
59, I) (...) Professores de ensino regular capacitados para a integração 
desses educandos nas classes comuns (BRASIL, 1996, art. 59, III).  

 

De acordo com Oliveira e Dechichi (2009), o principio da inclusão surgiu nos 

Estados Unidos em 1975 e juntamente com esse princípio a educação inclusiva, que é 

entendida como sendo, a inserção da pessoa com deficiência nas turmas regulares de 

ensino.  

Posteriormente à elaboração da Declaração de Salamanca em 1994, ocorreu o 

surgimento do princípio da inclusão, que defendia educação para todos os indivíduos. 

Ao mesmo tempo em que menciona “escola inclusiva”, esse documento defende a 

Escola Especial, mas apesar dessa contradição, esse documento ressalta a possibilidade 

da diversidade na sociedade moderna (OLIVEIRA; DECHICHI, 2009). 

Para Junior, Silva, Araújo et. al (2004), a principal característica da inclusão é 

possibilitar as pessoas ditas “sem deficiência” a convivência com a diversidade 

proporcionada por essa população e estimular a formação de uma sociedade cada vez 

mais cooperativa e compreensiva. 

Ainda sobre a legislação, temos a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 

n°.742 de 1993). Através de sua mobilização social e da legislação que surgiu como 

resultado dessa mobilização, essa população vem garantindo seus mínimos direitos, 

proteção social e facilitando as ações de inclusão, esses direitos incluem os direitos 

básicos dos cidadãos, como educação, emprego, transporte, esporte e lazer. 

Essa lei vem com o intuito de tornar mais digna à vida dos segmentos menos 

favorecidos da sociedade (DUARTE; LIMA, 2003).   

Mas, para que a inclusão ocorra de fato, é necessária a preparação adequada 

dos profissionais da rede regular de ensino e um sistema de apoio e serviços para 

superação às adversidades que venham a surgir nesse processo (DUARTE; LIMA, 

2003). 

Atualmente, a nova Lei de Diretrizes e Bases defende em resumo que, a Educação 

Especial se dê preferencialmente na rede regular de ensino, disponibilizando serviço de 

apoio, quando necessário. Dispõe que deve ser feita uma preparação dos profissionais 

da rede regular para inclusão efetiva dos indivíduos com deficiência. E 
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define que os órgãos do sistema de ensino ficarão responsáveis por determinar 

quais as entidades ligadas à Educação Especial estarão aptas a receber apoio financeiro 

e técnico do Poder Público (DUARTE; LIMA, 2003). 

Pelo que foi exposto, vimos que a inclusão é o processo que mais contribui 

com o objetivo de inserir pessoas com deficiência na sociedade, pois o que era feito com 

essas pessoas em relação à sociedade era deixá-las conviver somente com outras 

pessoas com deficiência ou tentativas de deixá-las parecidas com as pessoas “normais”, 

ou seja, elas faziam parte do processo de integração. Apesar de esse processo ser 

contrário à inclusão, ele deu sua contribuição na elaboração e desenvolvimento da 

inclusão à medida que a partir dele foram pensadas mudanças que dão mais dignidade e 

uma melhor qualidade de vida às Pcds. 

Tanto a inclusão quanto a integração abrangem o ambiente escolar e talvez o 

grupo de pessoas com deficiência que apresente mais dificuldade em ser inserido na 

escola seja o grupo dos deficientes intelectuais, justamente pela dificuldade que eles 

apresentam em aprender. 

 

2.3 - Caracterização das Pessoas com Deficiência (Pcds) 

 

De acordo com Silva (2009), no início da década de 80, a ONU (Organização 

das Nações Unidas) determinou que o termo oficial a ser utilizado para se referir aos 

deficientes seria “deficiente”. Na metade dessa mesma década a terminologia utilizada 

passou a ser pessoas portadoras de deficiência e portadores de deficiência. Para ressaltar 

que apesar da pessoa apresentar uma deficiência, ela continua sendo uma pessoa. Assim 

foi oficializado o uso da terminologia “pessoas com deficiência” e desde 1990 este é o 

termo que deve ser utilizado para se referir aos indivíduos que apresentam deficiência. 

Devido à terminologia mudar com certa freqüência e para seguir a determinação da 

ONU, neste trabalho será utilizada a terminologia em vigor, “pessoas com deficiência.”   

Os indivíduos que estão abaixo dos níveis de desenvolvimento, comparados 

com indivíduos que não apresentam deficiência, seja por motivos físicos, sensoriais, 

orgânicos ou mentais e por causa dessas limitações não vivem plenamente, são 

denominados pessoas com deficiência (SILVA, 1987). 

Rosa e Ribeiro (200?) definem a pessoa com deficiência como sendo, aquelas pessoas 

que não estão adaptadas física, cognitivamente ou emocionalmente aos padrões 
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“normais” de crescimento, desenvolvimento cognitivo e emocional e relacionados à 

saúde. 

São exemplos de deficiências sensoriais: deficiência auditiva e visual. 

Denomina-se deficiência física alterações como: amputação, poliomielite e traumatismo 

crânio-encefálico. Deficiência intelectual, Síndrome de Turner e Síndrome de Down, 

são exemplos de deficiências cognitivas.  

  

 

2.4 - Deficiência intelectual 

 

Segundo a AAMR (1992), a deficiência intelectual está diretamente associada  

a um funcionamento intelectual abaixo da média, associado a um comprometimento em 

pelo menos duas habilidades adaptativas aplicáveis que envolvem: habilidades de vida 

diária, sociais e comunicativas, por exemplo, (AMARAL; D’ANTINO, 1998). 

O Ministério do Turismo e Esporte (2001) afirma que existem várias causas 

para a deficiência intelectual, dentre elas podemos citar: infecções por doenças 

sexualmente transmissíveis, intoxicações durante a gestação, traumas durante a 

gestação; durante o parto ou pós-natal, associada à insuficiência de hormônios e a 

distúrbios do metabolismo, associada às anormalidades cromossômicas, a má formação 

cerebral, dano motor ou sensorial, personalidade psicopata e outras causas não 

classificáveis. Murphy et. al., (1998) afirma que a deficiência intelectual pode ser 

causada por mais de 500 distúrbios. Esses distúrbios podem ocorrer tanto no período 

pré-natal, perinatal ou pós-natal (WINNICK, 2003). 

McLaren e Bryson (1987 apud WINNICK, 2003) afirmam que mais da metade 

da população de deficientes intelectuais apresenta mais de um fator que causa a 

deficiência, como por exemplo, distúrbios genéticos ou nutricionais, atividades que 

podem causar lesões ou uso de drogas por parte da mãe ou ainda falta de estímulo 

educacional que proporcione o desenvolvimento adequado do indivíduo. Contudo, sabe-

se que a causa mais freqüente para essa deficiência é a síndrome alcoólica fetal.  

Como os deficientes intelectuais apresentam diferentes níveis de limitações e é 

relativamente comum ocorrer mudanças na classificação das Pcds, nesse tópico vamos 

destacar como é feita atualmente a classificação das pessoas com deficiência intelectual. 

2.5 - Classificação e caracterização da deficiência intelectual 
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A forma mais atualizada de classificação, de acordo com a AAMR (1992), 

determina a necessidade de quatro níveis de apoio por parte da pessoa com deficiência: 

Generalizado: existe dependência completa e integral, inclusive nas atividades 

de manutenção da vida e auto-cuidados.   

Extensivo: apoio constante nas atividades diárias, sem tempo determinado.   

Limitado: apoio regularmente, mas o indivíduo apresenta uma determinada 

autonomia.  

Intermitente: apoio em situações que exigem uma capacidade de adaptação 

maior. 

Apesar de parecer “natural” discriminar o que desconhecemos, a partir de 

agora expõe-se algumas das características que podem estar presentes nas pessoas com 

deficiência intelectual, com o intuito de fazer com que os indivíduos conheçam melhor 

as Pcds e tentar evitar atitudes discriminatórias, entendendo que a caracterização é 

somente uma forma de identificar aspectos que geralmente estão presentes, mas que esta 

caracterização não pode se tornar rótulo, marca ou determinação das características do 

indivíduo! 

 O que mais diferencia os deficientes intelectuais das outras pessoas é como 

esses indivíduos se comportam do ponto de vista cognitivo. Nesse trabalho vamos 

caracterizá-los de acordo com os critérios a seguir. 

 

2.5.1 - Características de Aprendizagem 

Se compararmos indivíduos que apresentam a deficiência intelectual com 

indivíduos que não a possuem e estão na mesma idade cronológica, vamos constatar que 

os deficientes intelectuais tem um ritmo de aprendizagem significativamente mais lento 

em relação aos não deficientes.  

Quando o indivíduo com limitações severas encontra-se no ambiente escolar, o 

principal objetivo é ensiná-lo a se comunicar e a fazer coisas como se vestir, usar o 

banheiro e se alimentar (WINNICK, 2003).  

Segundo Gorgatti e Costa (2008), esses indivíduos apresentam dificuldade em 

manter a atenção em uma determinada tarefa, pois uma característica deles seria uma 

capacidade menor de armazenamento da memória de curto prazo. Além disso, eles têm 

dificuldade em perceber ou selecionar quais ações motoras devem executar para realizar 

uma determinada ação ou ainda sentem dificuldade em selecionar os pontos mais 

importantes para execução de uma ação. Afirma ainda que deficientes intelectuais 
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tendem a não experimentar os estímulos que o ambiente oferece, atribuindo-se a isso a 

apatia para aprender, considerando-se que a exploração é de fundamental importância 

para aprendizagem. 

 

2.5.2 - Características Sociais e Emocionais 

 

As crianças deficientes reagem mais de forma inadequada do que as outras 

crianças, muitas vezes por interpretarem erradamente uma determinada situação e 

sentirem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, pois elas geralmente não 

compreendem a expectativa que as outras pessoas têm em relação ao seu 

comportamento. Nesse sentido, um programa educacional voltado para esses indivíduos 

tem a função de estimular vivências que ensinem o deficiente intelectual a se relacionar 

no ambiente social, como forma de torná-lo o mais sociável possível (WINNICK, 

2003).  

Gorgatti e Costa (2008) afirmam que os deficientes intelectuais podem se 

tornar agressivos ou indisciplinados se não houver uma intervenção pedagógica 

adequada por parte do profissional que lida com deficientes que apresentam medo do 

fracasso e destacam ainda que seja comum o deficiente intelectual ser mais ansioso do 

que os indivíduos não-deficientes. 

 

 

2.5.3 - Características físicas e motoras  

 

Gorgatti e Costa (2008) citam que algumas das características inerentes aos 

deficientes intelectuais são: gestos e movimentos lentos, escolher formas de executar 

uma tarefa motora de forma equivocada e apresentar um desenvolvimento motor mais 

lento do que o dos indivíduos que não possuem deficiência intelectual. E isso é devido 

às limitações na maturação do sistema neuromuscular, circulatório ou ósseo ou ainda na 

limitada capacidade de processamento das informações obtidas por esses sistemas 

citados. Uma das principais dificuldades desse grupo, no que diz respeito às 

características físicas, é o controle postural. Esses indivíduos apresentam atraso na 

maturação dos sistemas que servem de base para a criança adquirirem determinadas 

habilidades no inicio da vida. 
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 Por isso, crianças deficientes intelectuais apresentam atraso no 

desenvolvimento motor, mais por fatores cognitivos do que problemas relacionados ao 

psicológico ou mesmo motores. Fisicamente, crianças deficientes apresentam níveis de 

capacidades físicas atrasados em relação à crianças não-deficientes. Winnick e Short 

(2001) defendem que as pessoas com deficiência intelectual na faixa etária de 10 a 17 

anos deveriam apresentar níveis de aptidão física que possibilitem a eles uma vida 

fisicamente ativa e saudável e mais autônoma possível.  

 
 

2.6 - A importância da atividade física para pessoas com deficiência intelectual 

 

A atividade física proporciona a oportunidade de socialização, de lazer e saúde 

porque muitas vezes o deficiente intelectual tende a não participar das práticas corporais 

por não ter com quem praticar, porque além do preconceito, às vezes eles têm que lidar 

com a superproteção dos pais que impedem os filhos de se exercitarem, podem não 

possuir habilidade ou ainda não ter condições de saúde que favoreçam a prática. 

Winnick e Short (2001) definem atividade física como sendo movimentação da 

musculatura esquelética que resulta no aumento da liberação da energia armazenada, ou 

seja, esse conceito inclui desde tarefas do nosso cotidiano que exigem movimento 

corporal, aulas de Educação Física até o treinamento sistematizado dos atletas que 

competem em nível nacional ou internacional.  

Em termos históricos, Gorgatti e Costa (2008) afirmam que pessoas com 

deficiência começaram a participar de programas de ginástica médica na China a cerca 

de 3.000 anos a.C. Apartir desses programas de atividade física surgidos na China, em 

1950, surgiram diversos programas de atividade física. Após a década de 50, a 

Educação Física foi gradativamente deixando de ser uma área do conhecimento 

essencialmente biológica, passando a ser influenciada pelas Ciências Humanas. Apartir 

desse momento os programas de atividade física que foram surgindo passaram a ter um 

enfoque educacional e pedagógico, de acordo com Gorgatti e Costa (2008). 

Atualmente, os avanços tecnológicos trouxeram conforto e comodidade para o 

cotidiano das pessoas no estilo de vida moderno, mas a facilidade que esses avanços 

proporcionam acaba nos induzindo a deixar de lado algo que é fundamental para uma 

boa saúde: a atividade física. (FOSS, MERLE, 2000). Nesse contexto, Gorgatti e Costa 

(2008) afirmam que os indivíduos com necessidades especiais, incluindo os deficientes, 
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são os indivíduos mais prejudicados quando se trata de não praticar atividade física e 

um dos motivos disso acontecer é em grande parte pelas condições de saúde ou pela 

deficiência que o indivíduo apresenta.  

Como indivíduos deficientes possuem limitações que dificultam ou  

impossibilitam a prática da atividade física, isso implica que eles são mais propensos a 

contrair doenças e apresentar uma saúde mais frágil, pois segundo Foss e Merle (2000) 

no início dos anos 90, a atividade física e o exercício físico foram formalmente 

reconhecidos como sendo dois fatores muito importantes para controlar doenças e 

melhorar a saúde, pois quando existe a prática regular de atividade física é possível se 

prevenir de doenças primárias e secundárias. 

Pelas observações que pude fazer durante o período de estágio na APAE, 

percebe-se que após um período em que os alunos não praticam atividades físicas eles 

tendem a apresentar um déficit nos níveis das capacidades físicas que adquiriram antes 

das férias. Apesar de essa ser uma característica comum tanto às pessoas ditas 

“normais” quanto às pessoas com deficiência, se compararmos as duas populações, as 

últimas talvez sejam mais prejudicadas quanto à prática regular de atividades física 

porque já apresentam o desenvolvimento motor atrasado em relação às pessoas que não 

apresentam deficiência. E se as Pcds não tiverem a oportunidade de praticar atividade 

física regularmente elas vão ter o desenvolvimento mais atrasado ainda em relação às 

pessoas sem deficiência. 

Por esse motivo foram selecionados os testes a serem aplicados aos participantes 

do estudo para investigar se esse período “ocioso” realmente interfere no 

desenvolvimento das capacidades físicas de força e de resistência ou se esse período de 

férias não é suficiente para causar alterações no desenvolvimento das suas capacidades 

físicas.  

 

 

3 - MÉTODO 

 

 

Para atingir o objetivo de investigar qual o efeito do período de férias dos 

alunos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) na capacidade física 

“força e resistência”, propõe-se o método descrito a seguir. 
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Tipo de Pesquisa 
 
De acordo com a definição de Thomas e Nelson (2002), a pesquisa direta se 

caracteriza pelas relações da dimensão teórica (por meio das leituras e reflexões) com a 

dimensão empírica (evidência da realidade), obtida com a experimentação e observação. 

Desta forma, este trabalho vai buscar dados diretamente na fonte procurando conhecer a 

realidade na prática.  Dentre as possibilidades de estudos na pesquisa direta, optou-se 

pelo método experimental, que de acordo com os autores citados, permite analisar as 

variáveis relacionadas com o objeto de estudo, apontando a relação de causa e efeito. 

Para tanto, realizou-se duas coletas de dados, uma antes do período de férias e 

outra após este período.  Os procedimentos serão descritos a seguir. 

 

Participantes 
 
Os participantes da pesquisa foram 12 alunos da APAE na faixa etária de 15 a 

40 anos que apresentam deficiência intelectual, com nenhum ou pouco 

comprometimento físico. 

A seleção dos alunos foi feita entre aqueles que estão matriculados na 

instituição que atende praticamente todos os tipos de pessoas com deficiência. 

Através de diálogos com a direção da escola, soube-se que 12 alunos possuíam 

grau de deficiência intelectual que variou de leve a moderado, o que poderia facilitar a 

aplicação do teste de resistência de força.   

Além disso, foram critérios para a seleção, apresentar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido devidamente assinado pelos pais, ser aluno assíduo 

da instituição e estar dentro da faixa etária exigida. 

 

Local 

 

Local da pesquisa: A APAE é uma associação que não tem a finalidade de 

obter lucros e tem como principal objetivo tornar a vida das pessoas com deficiência 

mais digna, através da oferta de atendimento clínico, pedagógico/social e defesa dos 

direitos das Pcds.  
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A pesquisa foi realizada nos espaços disponibilizados pela APAE, onde 

realizou-se os testes de força de membros superiores específicos para pessoas com 

deficiência. 

 

Instrumentos 

 
Após análise da literatura, encontrou-se testes de resistência de força 

específicos para pessoas com deficiência. Os testes escolhidos seguiram o protocolo de 

Fontoura, Formentin e Abech (2008) que estão descritos a seguir. 

 
 
Levantamento de halter 
 
O avaliado deve levantar o halter de 6,8 kg tantas vezes quanto possível, até 50 

repetições, a uma cadência de 3 a 4 segundos por movimento. Deve, também, ficar 

sentado em cadeira de rodas ou em uma cadeira firme, além de segurar o halter com a 

mão dominante, estender o cotovelo e flexionar o ombro, até que o peso seja erguido 

diretamente para o alto e acima do ombro. Quando o cotovelo estiver completamente 

estendido, o avaliado retorna à posição inicial. 

O resultado será o número de repetições conseguidas com cadência de 3 a 4 

segundos por movimento, até que o avaliado consiga suportar o peso do halter, ou, 

então até completar 50 repetições cadenciadas. 

 
Levantamento isométrico 
 

Os avaliados devem manter o corpo, durante 40 segundos. O corpo do 

participante de estar posicionado de “barriga para baixo”, totalmente estendido, os 

dedos dos pés devem tocar o solo, as mãos devem estar posicionadas à mesma distância 

dos ombros com as pontas dos dedos voltadas para frente. O participante de manter a 

posição inicial pelo tempo máximo de 40s. 

O resultado será o tempo em que o avaliado conseguir permanecer na posição 

inicial, sem inclinar o corpo, se balançar ou realizar torção em alguma parte do corpo, 

ou seja, manter a posição erguida até o decorrer do tempo exigido.  

 

Procedimentos 
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Antes da realização da pesquisa foi entregue aos pais dos participantes da 

pesquisa um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, colocando-os a par do 

compromisso que assumiriam com os pesquisadores, bem como o conhecimento sobre a 

possibilidade de desistência da pesquisa caso assim o quisessem. 

Estando de acordo com os termos constantes, os pais assinaram o documento, 

autorizando a participação dos seus filhos no estudo. Os participantes foram informados 

e instruídos sobre a execução do teste e então foram avaliados de acordo com os 

protocolos descritos acima. 

No primeiro momento realizou-se os testes antes dos alunos saírem de férias e 

no segundo momento, aplicou-se novamente os testes após o retorno de férias.  

A diferença de execução nestes dois diferentes momentos foram analisados 

estatisticamente através do teste T-Student considerando-se p<0,05 para valores 

significativos. 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Após a realização dos testes aplicados antes e após as férias, foram realizadas 

as análises estatísticas (Teste T - de Student pareado) e foram obtidos os seguintes 

resultados: não foi encontrado valor de significância para o teste de levantamento 

isométrico, comparando-se os valores pré e pós - férias.  

Os dados brutos estão dispostos na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Resultados do teste de resistência de força antes e após férias no 
Levantamento isométrico 

LEVANTAMENTO ISOMÉTRICO 
Tempo (s) 

Participante Antes Férias Após Férias 
01   – 03″ 
02 14″ 16″ 
03 Não compareceu Não compareceu 
04 – 40″ 
05 11″ 21″ 
06 40″ 25″ 
07 16″ 40″ 
08 30″ 30″ 
09 33″ 20″ 
10 26″ 19″ 
11 31″ 28″ 
12 Não compareceu Não compareceu 
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Já para o teste de levantamento de haltere foi encontrado valor de p = 0, 0092. 

Desta forma entende-se que após o período de férias há piora significativa para a 

capacidade resistência de força quando avaliada através do teste de levantamento de 

haltere. 

Os dados brutos estão dispostos na Tabela 2. 

Tabela 2: Resultados do teste de resistência de força antes e após férias no 
levantamento de haltere. 

LEVANTAMENTO DE HALTERE 
Nº de repetições 

Participante Antes Férias Após Férias 
01 05 02 
02 05 02 
03 Não Compareceu Não Compareceu 
04 12 10 
05 08 06 
06 11 04 
07 10 07 
08 05 04 
09 07 06 
10 10 03 
11 12 06 
12 Não Compareceu Não compareceu 

 
 

Winnick e Short (2001) definem atividade física como sendo movimentação da 

musculatura que resulta no aumento da liberação da energia armazenada, entende-se 

que neste contexto também pode ser incluída a Educação Física Escolar. Santarém 

(1998) acrescenta que a prática regular de atividade física/Educação Física pode evitar 

a incidência ou diminuir os riscos do indivíduo desenvolver várias doenças, como por 

exemplo, diabetes do tipo ІІ, obesidade, hipertensão, entre outras. Além dessas doenças 

citadas, esse autor também menciona o efeito positivo da prática regular da atividade 

física sobre a prevenção da depressão.  

Quando se trata de pessoas com deficiência, mais especificamente, pessoas com 

deficiência intelectual, a depressão, além das outras doenças relacionadas à inatividade, 

freqüentemente é observada nesse grupo como sendo uma característica comum porque 

o isolamento acontece muitas vezes, seja pelo preconceito, intolerância ou mesmo pela 

falta de comunicação. Nesse contexto, a aula de Educação Física surge como uma 

oportunidade de vivência da prática, de socialização, inclusão social, além de promover 
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um estilo de vida mais saudável para esses indivíduos, assim como para a população em 

geral.  

Foi constatado que a inatividade física é tida como um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças coronarianas, além de ser responsável pela diminuição da 

Aptidão Física Relacionada à Saúde (AFRS), que está diretamente ligada a 

componentes que protegem o funcionamento do organismo. Associado à inatividade, 

existem outros fatores que estão relacionados ao desenvolvimento de doenças, como 

dietas inadequadas e comportamentos que comprometem a saúde. Em contrapartida, a 

Escola ainda é tida como o local mais adequado para desenvolver e manter hábitos que 

estão ligados a uma boa saúde, mas apesar disso, estudos revelam que a inatividade 

física durante a vida escolar tem aumentado consideravelmente, segundo Teixeira, 

Junior, Venâncio et. al, (2005). 

Se levarmos em consideração os resultados do primeiro teste, existe a 

possibilidade de os alunos terem ficado todo o período de férias sem praticar atividades 

físicas, pois houve uma diminuição nos níveis de resistência de força. Já a resistência 

aparentemente é uma capacidade física que se desenvolve e conseqüentemente, é mais 

difícil ocorrer à perda significativa dos níveis de resistência, provavelmente esse é o 

motivo pelo qual o desempenho dos alunos foi melhor em comparação com o período 

anterior as férias e o período letivo.  

Apesar dos resultados do segundo teste demonstrarem que não houve queda 

significativa no desempenho dos alunos, existem dados que revelam que indivíduos 

adolescentes tanto do sexo feminino quanto masculino ficam ociosos por 20 horas 

diárias, somado a isso, a porcentagem de indivíduos que dedicam uma parte de seu 

tempo praticando atividades físicas que são classificadas como moderadas ou intensas, 

é muito pequena, como afirma Toigo, (2007).   

O período de férias reforça isso, pois quando os alunos das escolas estão de  

férias, tendem a não praticar atividades físicas porque associam as férias com a idéia de 

descanso ou ociosidade. Nesse sentido, as aulas de Educação Física podem ser 

utilizadas para tornar o estilo de vida das pessoas mais ativo torná-las mais aptas a 

praticar atividades físicas regularmente e conseqüentemente, se tornarem mais 

saudáveis. Existem estudos nacionais e internacionais que apontam que o sexo 

feminino está mais relacionado com a inatividade do que os indivíduos do sexo 

masculino, de acordo com Silva, et. al, (2010).  Bacciotti (2007) destaca que a 

intensidade das atividades físicas recomendada para os indivíduos sedentários, deve ser 
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de 55 a 64% da freqüência cardíaca máxima, com duração de 20 a 60 minutos, 

provavelmente isso não é o que ocorre na prática, pois como já foi citado 

anteriormente, os indivíduos tendem a ficar sem praticar atividades físicas por um 

tempo médio de vinte horas diárias. 

Vale lembrar que não foi constatado que os participantes do projeto são 

sedentários, mas por todos serem deficientes intelectuais, existe um fator importante 

que limita ou até mesmo impede a realização de atividades físicas por esses indivíduos 

que é a superproteção dos pais e parentes em geral (GREGUOL e JÚNIOR, 2009).  

Segundo Bacciotti (2007), para qualquer atividade que exige movimento 

corporal são necessários níveis mínimos de capacidade respiratória, flexibilidade e 

força e resistência, e a AFRS é inversamente proporcional à quantidade de energia 

disponível que o indivíduo possui para realizar as atividades motoras, ou seja, quanto 

menor a quantidade de energia gasta para realização de determinadas tarefas motoras e 

a fadiga causada pelas mesmas, maior é a AFRS. 
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5 - CONCLUSÃO 
 
 
Conclusões: 
 
1. Os alunos apresentaram uma queda nos níveis de resistência de força, em 

comparação ao período em que freqüentavam as aulas com o período pós - férias; 

2. Os resultados do segundo teste de demonstraram uma melhora no desempenho 

dos alunos participantes da pesquisa; 

 

Existem alguns estudos que relacionam atividade física com o período anterior 

e posterior as férias, somente um desses trabalhos relaciona esses dois aspectos com as 

pessoas com deficiência e nenhum cita a deficiência intelectual especificamente, apesar 

disso, nesse capítulo vamos expor as possíveis contribuições que foram elaboradas 

apartir dos resultados e da revisão de literatura apresentada no presente estudo.  

Apesar do foco do trabalho ser diferente, um aspecto que é muito importante 

para a aquisição de níveis satisfatórios de aptidão física é a qualidade da aula de 

Educação Física, isso não foi investigado, mas com certeza interfere diretamente no 

desenvolvimento das capacidades físicas adquiridas pelos alunos.  

A partir do estudo, outra questão importante que pôde ser levantada, é o fato 

de que provavelmente durante o período das férias os alunos não realizam nenhum tipo 

de atividade física de intensidade máxima, porque se levarmos em consideração 

somente os resultados do teste levantamento de haltere, todos os participantes do teste 

de pioraram seu desempenho. Em contrapartida os resultados do teste de levantamento 

isométrico revelaram uma melhora no desempenho dos alunos, isso pode caracterizar 

que não é somente o fator período de férias ou período sem atividade física que 

influencia na queda dos níveis dessa capacidade física.  

É relevante destacar também que existe o fator super-proteção e a tentativa dos  

próprios professores de Educação Física de “proteger a integridade física” dos alunos 

com deficiência, o que limita ou até mesmo impede a realização de atividades físicas 

pelas pessoas com deficiência seja ela intelectual, sensorial ou física. 

Um aspecto importante que deve ser levado em consideração é que a 

instituição deve tentar estimular os alunos a tornar o período de férias mais ativo, para 

quando os alunos retornarem das férias, eles estarão mais aptos à prática das atividades 
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físicas, levando os alunos a adquirir e manter hábitos saudáveis durante seu 

desenvolvimento e crescimento. 
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