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RESUMO 

 

A imagem corporal de Deficientes Intelectuais pode ser deficitária, além disso, 

restrições motoras normalmente estão presentes devido à superproteção 

familiar/escolar, dificultando uma melhor identificação e compreensão do 

próprio corpo.  O objetivo do estudo foi verificar se as Danças Circulares 

Sagradas - DCS interferem na transformação da imagem corporal de jovens e 

adultos com deficiência intelectual. A amostra foi constituída de 15 alunos de 

uma escola de Diamantina/MG. Os procedimentos consistiram em coleta de 

dados através do desenho da figura humana e entrevista não estruturada antes 

de um programa semanal de DCS e, ao final de 8 sessões, uma nova coleta foi 

realizada.  A análise dos dados, através da comparação do desenho com a 

descrição verbal do participante permitiu identificar duas categorias: “percepção 

do corpo” e “estética”. A partir dos resultados conclui-se que a imagem corporal 

de pessoas que apresentam Deficiência Intelectual pode ser modificada 

através das DCS. 

 

 

Palavra-Chave: Danças Circulares Sagradas. Imagem Corporal. Deficiência 

Intelectual. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

  The body image of Mental Disabled persons can be poor, besides this, 

motor restrictions generally are present because of family and school‟s 

overprotection, making difficult a better identification and comprehension of its 

own body. The purpose of this study was to verify if Sacred Circle Dances 

(DCS) interferes on transforming body image of mental disabled young and 

adult persons. The group was composed by 15 students of school in 

Diamantina/MG.  The proceedings consisted by a data collect through body 

figure draw and a not structured interview before a weekly program of circle 

dance sections and at the end of 8 sections a new data collect were done.  Data 

analyses were done comparing draws and verbal permitted identify two 

categories: “body perception” and “esthetic”.  From the results was possible to 

conclude that the body image of Mental Disabled persons can be modified 

through DCS. 

 

 

Key words: Sacred Circle Dances. Boby Image. Intellectual Disabled persons. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A experiência vivenciada nas práticas pedagógicas da disciplina de 

“Atividades Físicas para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais” 

suscitou diversos questionamentos e dúvidas acerca das características, 

dificuldades e potencialidades das pessoas com algum tipo de deficiência.   

Dentre estas características a deficiência intelectual nos chamou muito a 

atenção, especialmente sobre seus entendimentos sobre o corpo e sua relação 

com o movimento.   

 Como o deficiente intelectual enxerga seu corpo? Como ele o explora? 

Estas e outras questões nos levaram a desenvolver este trabalho abordando 

principalmente a imagem corporal, a deficiência intelectual e as danças 

circulares sagradas como uma das possibilidades da cultura corporal de 

movimento. 

A Imagem Corporal 

Quando nos referimos à palavra “imagem”, as significações que nos vêm 

à mente correspondem às fotografias, aos desenhos, aos reflexos no espelho, 

à aparência física, às representações mentais de algo concreto. Segundo 

Turtelli (2003, p.30) “[...] as imagens não ocorrem necessariamente como 

memórias ou imaginações de situações, são também representações de 

sensações e processos de pensamento que estamos no presente”, ou seja, 

depende da individualidade e da situação em que cada um se encontra.  

 No presente estudo aborda-se a imagem na perspectiva da 

representação mental do corpo. Segundo Turtelli (2003, p.06), “Schilder usa os 
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 termos esquema corporal, modelo postural do corpo ou imagem corporal 

indistintamente”. Assim o autor busca unificar os termos já que corpo e mente 

são partes integradas, em que o desenvolvimento de ambos ocorre de maneira 

interligada. Portanto neste estudo consideramos mais adequado utilizarmos o 

conceito mais amplo de imagem corporal por que este vincula corpo e mente. 

 De acordo com Schilder, (1999, p.07) “Entende-se por imagem do corpo 

humano a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, o modo 

pelo qual o corpo se apresenta para nós”. 

  A imagem corporal que temos de nós revela a concepção do nosso 

corpo e de como este se coloca diante das situações do cotidiano. Uma 

formação adequada da imagem corporal contribui para aquisição de 

habilidades psicomotoras e para a transformação do autoconceito e 

consequentemente leva a ampliação do repertório motor. 

 Fonseca (2008, p.35) coloca que: 

[...] a imagem corporal reflete a história de uma vida, o percurso de 
um corpo cuja percepção se integra e marca a existência do ser no 
mundo a cada instante. Utiliza-se sempre das novas experiências 
sendo resultado do diálogo do homem com o universo. 

 

A Educação Física e a Imagem Corporal 

 A Educação Física tem em sua essência o movimento, contribuindo no 

desenvolvimento do ser humano como um todo considerando seus aspectos: 

sociais, psicológicos, culturais, fisiológicos, entre outros. A abrangência desta 

área é ampla quanto às inúmeras possibilidades do movimento através das 

diferentes culturas corporais. Bacalá (1999, apud TURTELLI 2003, p.58) afirma 
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que o movimento “é fundamental para o ser humano comunicar suas 

necessidades, sentimentos e emoções (...) é o movimento que permite ao ser 

humano compreender o meio social e compreender a si mesmo”. 

 De fato, o movimento possibilita novas sensações e também, é através 

do mesmo que o ser humano expõe características de personalidade, ou seja, 

a sua relação com mundo que o cerca sofre influência a partir de suas 

experiências corporais.  

 Segundo Turtelli (2003, p.10):  

Movimento e imagem corporal estão intimamente ligados. 
Influenciam-se a todo o momento simultaneamente. Uma das funções 
“clássicas” atribuídas à imagem corporal é a orientação da postura e 
dos movimentos corporais.  

 Assim, os movimentos que executamos resultam da imagem que cada 

indivíduo constrói de si. A autora ainda ressalta que “o movimento é essencial 

para reconhecimento e construção da imagem corporal, é só através do 

movimento que podemos adquirir conhecimentos a respeito do nosso corpo” 

(TURTELLI, 2003, p.10). Portanto, através dos movimentos formamos nossa 

imagem corporal e conhecemos as possibilidades do nosso corpo. 

 Diante dessa temática o profissional de Educação Física tem estreita 

relação com a imagem corporal, em que a transformação desta é inevitável 

diante do ofício do educador físico. 

 

Métodos de Avaliação da Imagem Corporal 

  A imagem corporal é uma abordagem presente na atualidade, devido a 

sua relação com a estética, movimento, psicologia e outros. Por isso foi 



 
 

15 

necessário a criação de meios para avaliar tal aspecto. Para tanto os 

protocolos de avaliação devem ser selecionados de acordo com os objetivos do 

estudo. 

 O estudo de Morgado et al. (2009), consistiu em uma revisão 

bibliográfica que analisou 130 protocolos de avaliação da imagem corporal e a 

partir dos resultados obtidos convencionou-se dividir tais métodos em seis 

blocos, os quais apresentaram os seguintes resultados: questionários 29%, 

entrevistas 25%, desenhos 15%, variáveis antropométricas 15%, escalas 10% 

e silhuetas 6%. A partir disso foram considerados os métodos com maior 

predominância nas obras acadêmicas e científicas. 

 No presente estudo optou-se por utilizar os protocolos de desenho e 

entrevista para obter resultados com relação à imagem corporal, visando 

melhor se adequar às características próprias do público alvo. 

 O desenho da figura humana foi proposto a fim de avaliar a 

representação corporal buscando a imagem que faz de si, imagem esta que 

habita sua mente. Já a entrevista foi de caráter não-estruturada, sendo 

aplicada enquanto os voluntários permaneciam frente ao espelho.  

 

A Deficiência Intelectual 

 Ao longo da história os deficientes intelectuais foram taxados por vários 

termos: mongolóide, pessoa excepcional, retardada mental, débil mental, 

oligofrênica, deficiente mental, entre outros. Atualmente, quanto à 

nomenclatura da condição, o vocábulo foi substituído de Deficiência Mental por 

Deficiência Intelectual. De acordo com Sassaki (2005, p.09) “é mais apropriado 
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o termo intelectual por referir-se ao funcionamento do intelecto especificamente 

e não ao funcionamento da mente como um todo”, ou seja, o termo diz respeito 

ao que realmente foi afetado, a área específica do cérebro que corresponde às 

funções intelectuais.  

 Segundo Hank Bersani, atual Presidente da American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities – AAIDD (2010):  

A deficiência intelectual é um termo mais preciso e moderno, e 
também está em conformidade com a terminologia utilizada no 
Canadá e na Europa. Nós queremos ficar longe do uso da palavra 
„retardo‟ (ou „retardamento‟) e, ao mesmo tempo, permitir que 
educadores e outros profissionais descrevam acuradamente as 
necessidades das pessoas que eles atendem.  

 Conforme a AAIDD (2010) deficiência intelectual é “uma incapacidade 

caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual e 

no comportamento adaptativo, que abrange muitas habilidades sociais 

cotidianas e práticas”.  

 De acordo com a Associação, o diagnóstico deve ocorrer antes dos 18 

anos de idade sendo considerado o fato do indivíduo apresentar função 

intelectual acentuadamente abaixo da média além do comprometimento de 

duas ou mais associações das seguintes áreas de habilidades adaptativas 

aplicáveis: comunicação, cuidados pessoais, competências domésticas, 

habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e 

segurança, habilidades funcionais para a escola, o trabalho e o lazer.  

 Segundo a American Association on Mental Retardation - AAMR (2002) 

dentre as características presentes em pessoas com deficiência intelectual 

quanto aos aspectos psicomotores estão: distúrbios de consciência corporal, 

desorganização da imagem corporal e dificuldades na organização do seu 
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corpo. Diante deste contexto nota-se que a percepção da imagem corporal 

nesse público pode ser deficiente, dessa forma torna-se necessário mediar um 

trabalho corporal buscando a evolução da auto-imagem.  

 O trabalho que envolve movimentos corporais tende a tornar-se válido, 

pois simples ações podem contribuir para o progresso da consciência corporal, 

a partir dessa temática conclui-se que o estímulo para a prática do movimentar 

reduz a distorção, desorganização da auto-imagem corporal, proporcionando 

um avanço na condição. (TURTELLI; TAVARES; DUARTE, 2002) 

 

Danças Circulares Sagradas (DCS) 

 A dança é uma das possibilidades de trabalhar com movimentos 

expressivos que transmitem o que somos, o que pensamos, pois cada 

participante tem uma identidade expressiva de movimento única. De acordo 

com o Conteúdo Básico Curricular – CBC – Educação Física/ Ensino 

Fundamental (2007) “a dança é uma manifestação da cultura de movimento e 

pode também promover o desenvolvimento orgânico, social e cultural” e ainda 

“instiga a percepção dos corpos uns dos outros”. 

As danças são um tipo de cultura corporal de movimento que permitem a 

representação de sentimentos, emoções, estado de espírito de cada indivíduo 

podendo ser manifestada em suas diversas possibilidades. 

 A necessidade de expressão corporal é universal, entretanto, 
manifesta-se de acordo com cada cultura, como uma necessidade de 
integração grupal dessa sociedade. [...] Nessa perspectiva sua 
importância é reconhecida sob a ótica de promoção da saúde, como 
opção de lazer, de manutenção da autonomia física, para uma 
qualidade de vida melhor, enfim, firma-se como possibilidade de 
relações interpessoais e socialização (NANNI, 2005, p.47). 
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 A cultura corporal de movimento presente na dança pode ser expressa 

através das Danças Circulares Sagradas - DCS. Sua dinâmica se desenvolve a 

partir de um grupo de pessoas, na maioria das vezes dispostas em círculo, de 

mãos dadas, voltados para um centro comum realizando movimentos simples 

com mudança de direção: para dentro, para fora, para direita, para a esquerda. 

Ostetto (2009, p.179) coloca que “para entrar na roda, não é necessário ter 

conhecimentos nem habilidades específicas sobre dança, basta o desejo”. A 

DCS não exige conhecimento técnico, e sim que o indivíduo se entregue 

corporalmente ao encanto proporcionado pela simbologia da dança.  

De acordo com Ostetto (2007, p. 196):  

[...] nas danças circulares que hoje praticamos, qualquer pessoa pode 
participar. Basta entrar na roda, dar as mãos e abrir-se para o 
encontro além da palavra. Na dança, no círculo que move e remove 
reminiscências, entramos em contato com diferentes povos e 
culturas, vivenciando ritmos e gestos múltiplos, diferenciados, em 
passos, compassos, músicas, coreografias, enfim. 

 

 Diante dos aspectos citados acima, podemos referir uma vertente dentre 

os conteúdos da dança, a Dança Circular Sagrada. Esta foi selecionada como 

metodologia de intervenção por possuir atribuições consideradas como 

adequadas ao publico alvo, dentre elas está o fato de dançarem de mãos 

dadas diminuindo desequilíbrios e dispersões além de execução de 

movimentos básicos como andar, passos laterais, mudanças de direção, 

pequenos giros, entre outros. 

 Em relação à terminologia Assis (2008) coloca que o “sagrado” procede 

dos costumes dos povos antigos que dançavam em círculo para celebrar 

ocasiões da vida de suma importância como casamentos, nascimentos, plantio, 

colheita e a morte. Cabe salientar que a intervenção aplicada não foi proposta 
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com objetivo religioso e que este não é tampouco objetivo das Danças 

Circulares Sagradas. 

 

Dança Circular Sagrada (DCS) na Educação Física 

 Um dos conteúdos que pode ser trabalhado na Educação Física é a 

DCS que compõe um estilo da Dança, tendo como característica a expressão 

corporal através de movimentos rítmicos simples, facilitando e motivando a 

participação dos alunos nas aulas de Educação Física.  A DCS proporciona 

múltiplas vivências corporais, possibilitando o contato social, que muitas vezes 

é escasso dificultando a relação consigo e com o próximo. (OLIVEIRA, et.al. 

2007) 

 A DCS permite a participação de todas as pessoas, independente de 

suas limitações, todos podem dançar.   

A dança na contemporaneidade vem permitindo cada vez mais a 
convivência de corpos diversos, enfraquecendo arraigadas 
imposições culturais aos atributos necessários a este corpo, do tipo 
perfeito ou imperfeito, belo ou grotesco, hábil ou deficiente (NUNES, 
2005, p.46). 

 A disposição da DCS facilita a participação de pessoas com deficiência, 

pois, além de não exigir técnica é realizada de mãos dadas diminuindo a perda 

de equilíbrio em deficientes que podem apresentar essa característica, por 

exemplo, os surdos ou os motoramente comprometidos. Para cadeirantes a 

DCS também é uma pratica viável, visto que os próprios alunos podem auxiliar 

na condução da cadeira permitindo que este faça parte da roda, os deficientes 

visuais também podem ter o auxílio dos próprios colegas. 
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 Dessa forma podemos concluir que a prática da DCS pode ser aplicada 

nas aulas de Educação Física, por permitir a participação de todos, 

possibilitando seu desenvolvimento psicofísico. 

 

Relação da Dança Circular Sagrada (DCS) com a Imagem Corporal 

Os vários movimentos possíveis na DCS podem contribuir para a 

transformação da imagem corporal. Segundo Nanni (2005, p.47) “Acreditamos 

que a dança pode prestar contribuição significativa para a melhoria da 

consciência corporal, com aplicação no desenvolvimento da auto-imagem, do 

autoconhecimento e da auto-estima do educando.” 

Na dança o que se busca trabalhar não é o corpo-objeto, onde 
somente interessa a execução do movimento; buscamos sim a 
participação de todos, vivendo, expressando e pensando seu próprio 
movimento, atuando com sua subjetividade, para que possam criar e 
agir com autonomia (VARGAS, 2000, et al, apud OLIVEIRA,et al. 

2002) 

 A transformação da imagem corporal necessita ser trabalhada, para tal, 

a DCS pode ser uma alternativa em que a execução de movimentos simples 

promove alteração da auto-imagem, ocasionando assim a busca de um 

reconhecimento mais estruturado. 

O movimento é um componente primordial não só da dança, mas 

também de toda a cultura corporal de movimento. Sendo assim, a DCS através 

dos movimentos pode contribuir para a formação da imagem corporal podendo 

levar à alteração da mesma. Enfim, especula-se que a imagem corporal pode 

sofrer modificações após um programa de DCS, já que estas estão 

intimamente ligadas ao movimento. 
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O objetivo deste estudo foi verificar se um programa de DCS interfere na 

alteração da imagem corporal de jovens e adultos com deficiência intelectual.  

 O tema foi selecionado baseando-se nas experiências vivenciadas com 

deficientes presentes em instituições públicas da cidade de Diamantina. 

Percebeu- se que os movimentos realizados são restritos às ações habituais, 

ou seja, a diversidade e a amplitude de movimento parecem limitadas, diante 

das inúmeras possibilidades corporais que poderiam ser exploradas. Sabe-se 

que movimento e imagem corporal possuem íntima ligação mantendo uma 

relação de dependência mútua. 

 A escolha da deficiência intelectual se deu pelo fato das pessoas com tal 

comprometimento possuírem um corpo que permite todas as possibilidades de 

movimento, mas algumas de suas limitações incluem: a desorganização da 

imagem corporal, a organização de seu corpo e distúrbios de consciência 

corporal. 

 Diante das observações, especula-se que a DCS possa contribuir para a 

alteração da imagem corporal refletindo no repertório de movimento, além de 

ser uma cultura corporal que possibilita a ação, é um modelo de dança que 

permite a interação social e não há exigência de perfeição técnica para sua 

execução, o que a diferencia dos demais estilos de dança. 

 O educador físico tem grande influência na transformação da imagem 

corporal, através das possibilidades que a cultura corporal de movimento 

propicia. A experimentação de novas ações corporais interfere positivamente 

na reconstrução da imagem corporal que o indivíduo tem de si, já que esta 

permanece em um constante processo de modificação. Diante disso, cabe aos 
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profissionais da área proporcionar aos alunos vivências múltiplas da cultura 

corporal, visando o conhecimento das possibilidades do próprio corpo a fim de 

construir uma imagem corporal mais estruturada refletindo assim na ampliação 

do repertório de movimento. 

 Sabe-se que deficientes intelectuais geralmente possuem limitações 

quanto ao reconhecimento da imagem de si e consequente repertório motor 

reduzido. Acredita-se que a DCS propicia além dos benefícios físicos, 

psicológicos e sócio-afetivos, a modificação da concepção da imagem corporal. 

Dessa forma espera-se que esta possa ser utilizada como meio de 

transformação da imagem corporal especialmente deste público. 

 

MÉTODO 

 Com o objetivo de verificar se um programa de DCS provocaria 

interferência na alteração da imagem corporal de pessoas com deficiência 

intelectual, utilizou-se os métodos descritos a seguir.  

 

Natureza da Pesquisa 

 O método caracterizou-se como descritivo, com delineamento do tipo 

exploratório. Tal método tem como premissa a observação, o registro, a 

análise, a descrição e a correlação de fatos ou fenômenos, pressupondo que o 

problema poderá ser resolvido e as práticas melhoradas. (THOMAS e 

NELSON, 2002; MATTOS; ROSSETO JUNIOR; BLECHER, 2004). 
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 A pesquisa de caráter exploratória é a mais empregada, já que admite 

maior aproximação e uma percepção inovada sobre o fenômeno em questão, 

facilitando a descoberta de novos ideais em relação ao objetivo do estudo. 

Entrevistas e questionários são os meios mais utilizados neste tipo de estudo. 

 Devido às particularidades apresentadas pelos deficientes intelectuais, 

optou-se por um estudo de caso, pois de acordo com os autores citados acima 

este é um modelo de pesquisa descritiva no qual uma característica em comum 

é analisada.  

 

Participantes 

 A amostra, selecionada aleatoriamente, constituiu-se de 40% dos 

deficientes intelectuais, totalizando 15 (quinze) alunos de ambos os sexos, com 

faixa etária variando de 13 a 40 anos, matriculados e frequentes em uma 

instituição de ensino especial da cidade de Diamantina/MG.  

 

Instrumentos de Avaliação 

 Os instrumentos de avaliação foram: o desenho da própria imagem e 

uma entrevista não estruturada frente ao espelho. 

 

Procedimentos 

 Após a devida aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, através 
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do protocolo no 177/10, seguiu-se todos os procedimentos, a saber: informação 

aos participantes e aos pais sobre a pesquisa, aceite dos alunos em participar, 

autorização dos pais ou responsáveis para tal. 

 A partir dos procedimentos acima deu-se início à primeira coleta a qual 

ocorreu da seguinte maneira: estando o aluno sentado em uma carteira, 

portando uma folha A4, lápis de cor, lápis preto e uma borracha, foi solicitado 

que este desenhasse a imagem que tem de si. A instrução dada ao aluno foi: 

“Desenhe você”. Após término do desenho e respectiva entrega do mesmo ao 

pesquisador, o participante foi convidado a se olhar no espelho e o reflexo de 

sua imagem foi o objeto para o procedimento da entrevista não estruturada. A 

pergunta norteadora foi: “Conte para mim como é esta pessoa que você vê no 

espelho”. Novas perguntas foram realizadas com o intuito de obter 

esclarecimentos da descrição dada pelo participante, como: o que você vê 

nessa pessoa que está no espelho? O que esse corpo consegue fazer? O que 

ele não consegue fazer?  É alto ou baixo? É gordo ou magro? É bonito ou feio? 

Essa pessoa tem amigos? Os amigos gostam dessa pessoa? Essa pessoa é 

feliz? Essa pessoa está satisfeita com o corpo dela?  

Após este momento, os alunos começaram a participar das aulas de 

DCS, sendo as sessões realizadas uma vez por semana nas aulas de 

Educação Física com duração de 50 minutos cada, durante o período de dois 

meses. O programa de DCS foi aplicado apenas nos horários disponibilizados 

pela instituição.  

As sessões que compunham as DCS se realizaram da seguinte forma: 

inicialmente com cinco minutos de alongamento e cinco minutos de 

aquecimento, logo após foram aplicadas em média cinco danças cantadas ou 



 
 

25 

instrumentais, sendo que algumas apresentavam como essência a 

compreensão do corpo como um todo e outras procuravam focar suas partes. 

Ao final das aulas foram desenvolvidos alongamentos breves seguidos de uma 

música específica a fim de diminuir a agitação. O mesmo foi bem diversificado 

evitando a desmotivação dos alunos. Salienta-se que as aulas de Educação 

Física deram espaço à prática da dança. 

Após a intervenção deu-se início a segunda coleta que ocorreu a partir 

de uma nova solicitação do desenho da figura humana, seguido de uma 

entrevista não estruturada a fim de verificar se os participantes demonstraram 

alguma mudança entre os desenhos, bem como averiguar se o relato da última 

entrevista sofreu alteração em relação à primeira. 

 

Análise dos Dados 

 A análise dos dados escolhida foi descritiva a partir da comparação do 

desenho da figura humana com a descrição verbal do que o participante vê 

frente ao espelho.  

 Cabe ressaltar que não houve a pretensão de avaliar o desenho da 

figura humana a partir de uma análise clínica, visto que as autoras não 

possuem competência para tal.  Mas sim, de utilizar a ferramenta do desenho 

como forma de comparação à descrição verbal da imagem visual do indivíduo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A apresentação dos resultados foi decomposta em observação dos 

desenhos e análise das respostas às perguntas da entrevista; a partir desta 

análise pode-se dividir a apresentação dos resultados em Percepção do corpo 

e Estética.  

 Diante da análise voltada para a percepção do corpo foram encontrados 

os seguintes resultados: nos dados da primeira coleta correspondente à 

entrevista não-estruturada, foi possível perceber um equilíbrio em relação à 

percepção corporal (por partes ou como um todo), dos 15 participantes 

avaliados 08 deles descreveram o corpo como um todo, e o restante 

apresentou dissociação de suas partes. Por exemplo, quando indagados sobre 

o que eles vêem na pessoa que está no espelho, o participante 1 responde 

“meu corpo uai” já o participante 2 responde: “ombro, cabeça, pé”.  

 Com relação ao desenho da figura humana nota-se que 10 participantes 

analisados desenharam seu corpo contendo tais elementos básicos: cabeça 

(olhos, boca, nariz, orelhas, cabelo), tronco, membros superiores, membros 

inferiores. O restante dos voluntários desenhou seu corpo com ausência de 

uma ou mais partes, sendo que, na grande maioria deles as orelhas não foram 

desenhadas.  

 Levando-se em consideração a estética, 9 participantes entrevistados 

relataram satisfação quanto à aparência física, descrevendo estarem 

realizados quanto ao seu aspecto exterior e não realizariam nenhuma 

modificação no seu corpo. Quando perguntado: Você mudaria alguma coisa em 

seu corpo? O participante 3 responde: “nada não tia”. Os demais apresentaram 
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insatisfação por alguma parte do corpo ou pelo todo, relatando o desejo de 

mudança quanto à cor e/ou aspecto do cabelo, cor dos olhos, quanto à redução 

de gordura corporal e quanto ao tamanho de algumas partes do corpo. Talvez 

isso ocorra pelo fato de estarem sendo influenciados pelos padrões estéticos 

impostos pela sociedade. 

 Diante das características perceptivas da segunda coleta percebeu-se 

que 9 participantes entrevistados, um a mais que a pré-coleta, consideraram o 

corpo como um todo, já o restante relatou a composição do seu corpo em 

partes. Com relação ao desenho da figura humana, 13 participantes 

desenharam seu corpo apresentando todos os elementos básicos e apenas 2 

reproduziram sua imagem com carência de um ou mais elementos, ou seja, 3 

participantes evoluíram em relação a sua auto-imagem, reconhecendo outros 

elementos básicos que compõem seu corpo.  

 Diante das características estéticas da segunda coleta, verificou-se que 

12 voluntários narraram satisfação quanto ao aspecto estético, já 3 

demonstraram estarem descontentes com sua aparência exterior, ou seja, 

gostariam de realizar alguma modificação em suas características estéticas. 

Observando-se os dados da pré e pós-coletas nota-se que em ambas, aqueles 

participantes que relataram o desejo de mudanças em seu aspecto físico, 

fizeram referência aos aspectos estéticos impostos pela sociedade. Quando o 

participante 4 foi indagado quanto à satisfação com sua aparência física, o 

mesmo diz: “ah, sou feio tia, meu cabelo é duro”.  
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Para Schilder (1999, p.12) “A percepção é sempre nosso próprio modo 

de perceber”, ou seja, cada indivíduo percebe-se de acordo com sua 

personalidade, sua individualidade. 

De acordo com Tavares (2007, p. 22) “A percepção está intimamente 

relacionada à elaboração de imagens e o conjunto dessas imagens contribui 

para a representação mental do corpo, ou seja, para a construção da imagem 

corporal”. Sendo assim a percepção é uma variável adequada para avaliação 

da alteração da imagem corporal. 

Segundo Myers (1998), percepção se refere à organização de 

informações a partir da integração de novos estímulos a elementos já 

registrados, ocasionando alteração de padrão coligada a novos subsídios, ou 

seja, provém de elementos já interiorizados sofrendo alterações a partir de 

experiências adquiridas no cotidiano. 

Comparando-se os aspectos perceptivos (Tabela 1) da entrevista entre a 

primeira coleta e a segunda percebeu-se que a intervenção executada pode ter 

interferido na descrição dos participantes em relação ao seu corpo, sendo que 

houve mudança no relato de 5 participantes, em que 2 participantes que 

consideravam seu corpo como um todo passaram a considerá-lo em partes ao 

descrevê-lo e 3 que consideravam seu corpo em partes passaram a considerá-

lo como um todo. 
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Tabela 1: Comparação dos Aspectos perceptivos das entrevistas. 

Parâmetros analisados Número de 
participantes 

Permaneceram relatando seu corpo como um todo 06 

Permaneceram relatando seu corpo em partes 04 

Apresentaram mudança quanto ao relato (corpo todo 
para partes e vice-versa) 

05 

Total de participantes 15 

 

Em consonância com os resultados descritos, Tavares (2007, p.23) 

coloca que: “[...] assim como a sensação e a percepção são alteradas pelo 

ambiente, pela emoção, pela cognição e pelo movimento, estes também são 

alterados por aquelas”. A DCS proporciona um contexto de interação 

circundado por sentimentos e aquisição de conhecimentos, além do movimento 

que é o alicerce das práticas corporais. 

A Tabela 2 apresenta a comparação dos aspectos perceptivos dos 

desenhos da primeira e segunda coleta. 

Tabela 2: Comparação dos aspectos perceptivos dos desenhos 

Parâmetros analisados Número de 
participantes 

Representaram todos os elementos básicos 10 

Representaram com ausência de um ou mais 
elementos básicos 

02 

Apresentaram mudança quanto aos elementos básicos 
representados 

03 

Total de participantes 15 
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Nota-se que a intervenção realizada através da DCS pode ter contribuído 

na alteração da percepção dos participantes em relação ao seu corpo 

representada no desenho da figura humana. Os participantes que desenharam 

os elementos básicos em ambas as coletas e aqueles que reproduziram seu 

corpo com ausência dos mesmos na primeira coleta e o representaram 

completamente na segunda, acrescentaram detalhes como: roupas, sapatos, 

acessórios, cabelo, barriga, umbigo, dedos, unhas, coração (órgão), 

sobrancelhas, seios, cor da pele. Segundo Schilder (1999, p.235) “uma 

bengala, um chapéu, qualquer tipo de roupa torna-se parte da imagem 

corporal”. 

Em relação aos aspectos estéticos (Tabela 3) foram encontradas as 

seguintes informações: 

Tabela 3: Aspectos estéticos da entrevista 

Parâmetros analisados Número de 
participantes 

Permaneceram satisfeitos com sua aparência física 09 

Permaneceram insatisfeitos com sua aparência física 03 

Apresentaram mudança de insatisfeitos para 
satisfeitos 

03 

Total de participantes 15 

 

Levando-se em consideração a estética Maldonado (2006, p.67), afirma 

que:  

A idéia desse padrão corporal supostamente ideal tem um impacto 
considerável sobre a auto-imagem das pessoas que sentem-se 
impelidas a buscar um corpo, magro, atraente e em forma,  
independentemente da sua realidade corporal. Pessoas que se 
encontram distante deste padrão facilmente podem adquirir uma 
auto-imagem negativa, [...] 
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 Ao analisar os resultados obtidos percebe-se no relato dos participantes 

a influência do padrão estético corporal imposto pela sociedade, visto que 

aqueles participantes insatisfeitos com sua aparência, narraram o desejo de 

mudança em vários aspectos físicos. O aspecto mais gritante nos relatos foi a 

apatia pelo aumento da gordura corporal. Quando o participante 5 foi indagado: 

Você é gordo ou magro? “magro”. E se você engordasse? “Eu não quero 

engordar não tia, gordo é feio”.  

 Franco e Novaes (2005, p.111) afirmam que: 

O corpo é uma construção cultural em que cada um tem o direito de 
modificar de acordo com sua própria vontade satisfazendo aos mais 
variados projetos individuais. Essas modificações, porém, estão 
intimamente submetidas à cultura, sendo que o ponto de referência 
estético é relativo e se modifica, não pelo desejo próprio, mas pela 
sociedade em que nos desenvolvemos e vivemos. 
 

 Assim, os aspectos estéticos que influenciam na imagem corporal dos 

participantes, estão baseados em características específicas de cada 

personalidade, além do padrão estético impregnado na sociedade. Entretanto, 

percebeu-se neste grupo que após o programa de DCS, 3 pessoas que 

estavam “descontentes” com sua aparência passaram a satisfação. Muito 

provavelmente o “poder” das danças facilitou esta mudança.  

Diante da discussão apresentada, baseando-se nos resultados obtidos 

na pré e pós coleta, percebe-se que houve alteração quanto à imagem corporal 

dos participantes, considerando os aspectos perceptivos e estéticos, os quais 

sofreram modificações tanto nos relatos quanto nos desenhos dos mesmos. 

Pode-se afirmar que a DCS contribuiu para a alteração da imagem corporal em 

deficientes intelectuais, fazendo com que estes tenham um melhor 

reconhecimento do seu corpo, o que implica na suas diversas possibilidades de 

expressões corporais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi desenvolvido com intuito de verificar se 

deficientes intelectuais apresentariam alguma alteração quanto a sua imagem 

corporal após a intervenção das DCS. A partir disso percebeu-se que a 

intervenção proposta ocasionou diferenças em aspectos estéticos e 

perceptivos na entrevista não-estruturada e no desenho da figura humana. Os 

resultados encontrados levam a crer que a imagem corporal pode ser alterada 

através das DCS, corroborando com a idéia de que imagem corporal e 

movimento estão intimamente ligados.  

Sabe-se que pessoas com deficiência intelectual podem apresentar a 

imagem corporal com algumas carências como: desorganização, distúrbios de 

consciência corporal e dificuldades na organização do seu corpo; com efeito, a 

estimulação através do movimento e de atividades relacionadas à 

compreensão corporal pode amenizar tais particularidades deste público.  

A fim de obter mais conhecimento a respeito da imagem corporal e suas 

implicações na compreensão da mesma, salienta-se que novos estudos na 

área devem ser realizados com intuito de contribuir no referencial teórico e na 

prática educativa, buscando novas respostas e possibilidades no que diz 

respeito à imagem corporal de pessoas com ou sem deficiência intelectual. 

Além disso, outros componentes da cultura corporal de movimento podem ser 

testados no sentido de verificar suas influências na imagem corporal de quem 

os experimenta. 
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7 PROCESSO DE SUBMISSÃO ON-LINE 
 
1 FOCO E ESCOPO  
 
Motriz. Revista de Educação Física. UNESP é um periódico científico arbitrado e indexado, 
publicado pelo Departamento de Educação Física do Instituto de Biociências , campus de Rio 
Claro , Universidade Estadual Paulista, estado de São Paulo, Brasil. A partir de 2007 passou a 
ser publicado exclusivamente em formato eletrônico, no sistema SEER . 
 
Motriz tem como foco a divulgação da produção científica em Ciências da Motricidade 
Humana e áreas correlatas, objetivando contribuir com a discussão e o desenvolvimento do 
conhecimento nestas áreas.  
 
Motriz aceita a submissão de trabalhos de profissionais e pesquisadores de todas as áreas 
envolvidas com as Ciências da Motricidade Humana, tais como Educação Física e Esportes, 
Fisioterapia, Educação Especial, Psicologia entre outras, desde que os temas sejam pertinentes 
a este escopo.  
 
Motriz adota a filosofia de "Acesso Aberto", permitindo o acesso gratuito e irrestrito ao seu 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz
http://www.rc.unesp.br/ib/
http://www.rc.unesp.br/ib/
http://www.rc.unesp.br/
http://www.rc.unesp.br/
http://www.unesp.br/
http://www.ibict.br/secao.php?cat=SEER
http://www.ibict.br/openaccess/
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conteúdo. Adota também a política de auto-arquivamento através da submissão on-line dos 
originais pelo(s) próprio(s) autor(es) dos trabalhos.  
 
A partir de 2008 todas as submissões dos originais deverão ser postadas no Sistema SEER, 
portanto, não serão mais recebidas pelo correio.  
 
2 SEÇÕES  
 
As submissões deverão ser postadas para uma das seguintes Seções:  
 
2.1. Artigos Originais: São trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando dados 
originais de investigação baseada em dados empíricos ou teóricos, utilizando metodologia 
científica, de descobertas com relação a aspectos experimentais ou observacionais da 
motricidade humana, de característica médica, bioquímica, psicológica e/ou social.  
Devem incluir análise descritiva e/ou inferências de dados próprios. A estrutura dos artigos 
deverá compreender as seguintes partes: Introdução, Métodos, Resultados e Discussão. 
Deverão ter até 30 páginas, da Folha de Rosto, que inclui Título, Autoria, Resumo, Abstract, 
Figuras, Tabelas e Referências. Esta estrutura e número de páginas são válidos também para os 
itens 2.2, 2.3 e 2.4 
 
2.2 Artigos de Atualização ou Divulgação: São trabalhos que relatam informações, geralmente 
atuais, sobre tema de interesse relevante para determinada especialidade ou sobre uma nova 
técnica, por exemplo, e que têm características distintas de um artigo de revisão. 
 
2.3 Relatos de Experiência: São artigos que representam dados descritivos, de um ou mais 
casos, explorando um método ou problema através de exemplo(s). Estes trabalhos 
apresentam as características principais do(s) indivíduo(s) estudado(s), com indicação de sexo, 
idade etc. As pesquisas podem ter sido realizadas em humanos ou animais. Deverão conter 
dados descritivos, análise de implicações conceituais, descrição de procedimentos ou 
estratégias de intervenção, apoiados em evidência metodologicamente apropriada de 
avaliação de eficácia.  
 
2.4 Resenhas: Revisão crítica de obra recém publicada, orientando o leitor quanto as suas 
características e usos potenciais. Limitada a 2 páginas.  
 
2.5 Tema Livre Premiado: Publicação do(s) texto(s) integral(is) do(s) artigo(s) premiado(s) 
dentre todos que foram aprovados para apresentação oral no Congresso Internacional de 
Educação Física e Motricidade Humana e Simpósio Paulista de Educação Física.  
 
2.6 Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana e Simpósio Paulista 
de Educação Física: Esta Seção publica somente os resumos dos trabalhos apresentados nestes 
eventos.  
 
3 DIREITOS AUTORAIS  
 
Os direitos autorais dos artigos publicados pertencem à Motriz. A reprodução total dos seus 
artigos em outras publicações, ou para qualquer outra utilidade, está condicionada à 
autorização por escrito do Editor da Motriz.  
 
Pessoas interessadas em reproduzir parcialmente os artigos desta revista (partes do texto que 
excederem 500 palavras, tabelas, figuras e outras ilustrações) deverão ter permissão escrita 
do(s) autor(es). Trabalhos submetidos que contiverem partes de texto extraídas de outras 
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publicações deverão obedecer aos limites especificados pelos direitos autorais para garantir 
originalidade do trabalho submetido. Recomenda-se evitar a reprodução de figuras e tabelas 
extraídos de outras publicações. O trabalho que contiver reprodução de figura(s) e/ou 
tabela(s) extraídos de outras publicações não será encaminhado para avaliação, caso não seja 
postada, como documento suplementar, no Sistema SEER, uma cópia da Autorização, por 
escrito, do detentor do direito autoral do trabalho original, para a reprodução especificada na 
Motriz. A permissão deverá estar endereçada ao(s) autor(es) do trabalho submetido. Em 
nenhuma circunstância a Motriz e os autores dos trabalhos nela publicados repassarão direitos 
assim obtidos. 
 
4 AVALIAÇÃO PELOS PARES  
 
O original submetido para publicação nas Seções 1 a 6 é aceito para análise pressupondo-se 
que: 
√ o mesmo não foi publicado e nem está sendo submetido, simultaneamente, para publicação 
em outro periódico;  
√ todas as pessoas listadas como autores aprovaram o seu encaminhamento à Motriz;  
√ qualquer pessoa citada como fonte de comunicação pessoal aprovou a citação; 
√ as opiniões emitidas pelos autores são de sua exclusiva responsabilidade; 
√ a apresentação formal do trabalho está de acordo com todas as indicações destas Normas 
Editoriais. 
 
Os Editores Associados farão uma análise preliminar quanto a pertinência e/ou adequação da 
submissão ao escopo da Motriz.  
 
Em caso positivo, será analisada, em seguida, a aplicação destas Normas Editoriais tanto na 
redação quanto na formatação do trabalho.  
 
Em caso negativo, o autor será notificado por e-mail, para que ele mesmo proceda as devidas 
correções . 
 
Motriz conta com um grupo de Consultores de notório saber em Ciências da Motricidade 
Humana e áreas correlatas. Os originais, sem qualquer identificação de autoria, serão 
imediatamente submetidos à avaliação de 1 ou 2 especialistas "ad hoc". Os autores serão 
notificados, por e-mail, da aceitação (ou recusa) de suas submissões.  
 
Pequenas modificações no texto poderão ser feitas a critério do Editor-Chefe e/ou Editores 
Associados. Motriz se reserva o direito de efetuar nos originais alterações de ordem 
normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, 
porém, o estilo do(s) autor(es). Quando se fizerem necessárias modificações substanciais, o(s) 
autor(es) será(ão) notificado(s) por e-mail e encarregado(s) de fazê-las. Deverá(ão) postar a 
nova versão do trabalho no Sistema, dentro do prazo determinado pelo mesmo. Uma versão 
final, editada, ficará disponível ao(s) autor(es), no Sistema, aguardando sua aprovação antes 
da publicação on-line.  
 
Todo e qualquer trabalho a ser submetido, para que seja avaliado para publicação na Motriz, 
obrigatoriamente deverá(ão) ser acompanhado(s) do(s) seguintes arquivo(s) complementares: 
√ DECLARAÇÃO assinada por todos os autores de que: a) o trabalho não foi publicado e nem 
está sendo submetido para publicação em qualquer outro periódico e b) que todos os autores 
do trabalho concordam que o mesmo seja avaliado para publicação na Motriz. Para os estudos 
realizados em seres humanos, esta DECLARAÇÃO deverá conter também o item c) com todos 
os dados referentes à aprovação do Comitê de Ética da Instituição onde foi realizada a 
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pesquisa;  
√ Formulário preenchido e assinado pelos autores referente ao possível “Conflito de 
interesses”, que possa influir nos resultados. 
[Modelo de Formulário] 
 
Estes dois arquivos e, quando aplicável, o arquivo da Autorização em nome do Autor do 
trabalho para uso de Figuras, Tabelas etc., deverão ser postados no quarto passo do Processo 
de Submissão On-Line. 
 
5 FORMATO DE APRESENTAÇÃO 
 
Deverão ser observados os seguintes itens: 
 
5.1 Idioma  
Os originais deverão ser redigidos, preferencialmente, em português ou inglês e, 
excepcionalmente, a critério dos Editores Associados, também em francês, espanhol ou 
alemão. 
 
5.2 Digitação  
Os trabalhos deverão ser digitados em texto corrido, em espaço duplo, fonte tipo Arial, 
tamanho 12, não excedendo o número de páginas apropriado de cada Seção em que o texto se 
insere. A página deverá ser do tamanho A4, com formatação de margens superior e inferior de 
2.5 cm, esquerda e direita de 3 cm, contendo necessariamente numeração de página no 
rodapé. Os locais sugeridos para inserção de Figuras e Tabelas deverão ser indicados no texto.  
 
5.3 Folhas de Rosto  
As Folhas de Rosto devem conter os seguintes elementos, nesta ordem:  
 
√ Uma Folha de Rosto despersonalizada contendo: o nome da Seção escolhida para 
submissão, se Artigo Original, de Revisão etc.; os Títulos e sub-títulos do trabalho, sem 
abreviações, em português e inglês, e um título abreviado, na língua do texto, para o 
cabeçalho das páginas do artigo, não devendo exceder 4 palavras.  
 
O Título deve ser conciso e explicativo, representando o conteúdo do trabalho, não excedendo 
a 10 palavras, em letras minúsculas negritadas. O Título em inglês deverá ser a versão exata do 
título em português.  
 
√ Uma Folha de Rosto personalizada, cópia da Folha de Rosto despersonalizada, acrescida 
do(s) Nome(s) completo(s) do(s) autor(es), sem abreviaturas, e-mail(s), e os dados completos 
de afiliação institucional e geográfica, por ocasião da submissão do trabalho. Se necessário, 
indicar qualquer atualização de afiliação institucional.  
 
Indicação do autor responsável pelas correspondências, com editores e/ou leitores, seguido de 
endereço postal completo, incluindo fax, telefone e e-mail.  
 
Se apropriado, acrescentar ainda um parágrafo reconhecendo qualquer apoio financeiro, 
colaboração de colegas e técnicos.  
 
Se for o caso, indicar a origem do trabalho, como por exemplo: anteriormente apresentado em 
evento, derivado de tese ou dissertação, coleta de dados efetuada em instituição distinta da 
que financiou a pesquisa e outros créditos e/ou fatos de divulgação eticamente necessários. 
 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz/about/editorialPolicies#custom2
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5.4 Resumo – Palavras-Chave  
O Resumo de trabalhos a serem submetidos para as Seções 1 a 4 deve ter no máximo 150 
palavras. O Resumo deve ser seguido de 3 a 5 Palavras-Chave para fins de indexação do 
trabalho, que deverão ser separadas por um ponto entre elas. 
 
Motriz adota, a partir de 2008, o DeCS - Descritores em Ciências da Saúde - para as Palavras-
Chave e Keywords dos artigos. Os autores deverão pesquisar no catálogo DeCS as Palavras-
Chave e Keywords para seus originais. Tendo qualquer dúvida, consultar as DICAS DE 
PESQUISA NO DeCS. Caso seja necessário, solicitar ajuda por e-mail. 
 
No caso de artigos originais, o Resumo deve incluir: descrição sumária do problema 
investigado, características pertinentes da amostra, método utilizado para a coleta de dados, 
resultados e conclusões, suas implicações ou aplicações.  
 
O Resumo de um artigo de revisão, de atualização e de relatos de experiência deve incluir: 
assunto tratado em uma única frase, seguida do objetivo, tese ou construto sob análise, fontes 
usadas (p. ex. observação feita pelo autor, literatura publicada) e conclusões. 
 
5.5 Abstract – Keywords  
O Abstract, em inglês, deve ser a versão exata do texto do resumo e deve obedecer às mesmas 
especificações para a versão em português, seguido das Keywords, versões exatas das 
Palavras-Chave. 
 
5.6 Subdivisões do Texto 
Em todas as categorias, o texto deve ser estruturado a partir de títulos e subtítulos das partes, 
centralizados, sem numeração. Os títulos deverão ser digitados em negrito e os subtítulos em 
itálico. 
 
5.7 Notas de rodapé  
As Notas de Rodapé Explicativas deverão ser reduzidas ao mínimo. Não utilizar Notas de 
Rodapé Bibliográficas. Deverão ser ordenadas por algarismos arábicos que deverão ser 
sobrescritos no final do texto ao qual se refere cada nota.  
 
5.8 Figuras  
As Figuras, com suas respectivas legendas, deverão estar gravadas, uma em cada arquivo, 
nomeados como: figura1.jpg, figura2.jpg e etc. As Figuras deverão estar, preferencialmente, no 
formato JPG (ou, excepcionalmente, em MSWord ou Excel).  
 
O arquivo da figura1 deverá incluir uma relação de todas as demais figuras, enumeradas 
conforme indicado no texto. Para assegurar qualidade de publicação, todas as figuras deverão 
ser gravadas em qualidade para fotografia. As Figuras simples não poderão exceder a largura 
de 8,3 cm., e as complexas de 17,5 cm. Por isso o autor deverá cuidar para que as legendas 
mantenham qualidade de leitura, caso seja necessária a redução de tamanho. 
 
5.9 Tabelas  
As Tabelas, incluindo título e notas, deverão estar gravadas, uma em cada arquivo, nomeados 
como: tabela1.doc, tabela2.doc e etc.  
 
As Tabelas deverão estar em MSWord ou em Excel, acompanhadas de áudio ou não.  
 
Cada tabela não poderá exceder 17,5 cm de largura x 23,7 cm de comprimento. O 
comprimento da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo título e rodapé(s). Para Tabelas 
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simples, o limite da largura é de 60 caracteres, de modo a ocupar uma coluna impressa, 
incluindo 3 caracteres de espaço entre colunas da tabela. Para Tabelas complexas o limite é de 
125 caracteres, de modo a ocupar as duas colunas.  
 
5.10 Anexos  
Serão aceitos Anexos aos trabalhos quando contiverem informação original importante ou 
algum destacamento que complemente, ilustre e auxilie a compreensão do trabalho.  
 
Recomenda-se utilizar recursos hipermídia para elaboração dos Anexos, tais como arquivos em 
áudio, vídeo, animações em flash etc.  
 
Os arquivos das Figuras, Tabelas e Anexos poderão ter até 100 MB cada um. Deverão ser 
postados, como documentos suplementares ao arquivo do texto do trabalho, no quarto passo 
do Processo de Submissão On-Line. 
 
6. NORMALIZAÇÃO  
 
Motriz adota as seguintes Normas ABNT, que deverão ser observadas pelos autores, na 
redação e formatação de seus originais: 
√ NBR 6022:2003 (Artigo);  
√ NBR 6023:2002 (Referências);  
√ NBR 6028:2003 (Resumos); 
√ NBR 10520:2002 (Citações).  
 
6.1 Citações  
Consultar: ABNT NBR 10520:2002 Informação e documentação – Citações em documentos - 
Apresentação 
 
Os sobrenomes dos autores citados no texto deverão ser hiperlinkados para as suas 
respectivas referências, da seguinte forma: no MSWord, selecione o sobrenome do autor nas 
Referências, clique em INSERIR – INDICADOR, digite o sobrenome do autor como “Nome do 
Indicador” e clique em ADICIONAR. Feito isto, selecione o sobrenome do autor na citação do 
texto, clique em INSERIR - HIPERLINK e em seguida “Selecione um local no documento”, que 
deverá ser o sobrenome do mesmo autor. Clique OK e desta forma estará feito o hiperlink da 
citação do autor para a respectiva Referência.  
 
Uma citação direta com até 3 linhas, deverá ser delimitada por aspas duplas: “Apesar da 
discussão...” (DERRIDA, 1967, p. 293).  
 
Uma citação direta com mais de 3 linhas deverá ser apresentada em bloco próprio, começando 
em nova linha, recuada em 4 cm da margem esquerda, com fonte tamanho 10, espaço simples 
e sem aspas.  
Através de áudio-conferência, utilizando a companhia local de telefone, um sinal de áudio 
pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão (NICHOLS, 1993, p. 181).  
 
√ Citação de artigo de autoria múltipla 
No caso de dois autores, seus sobrenomes são explicitados em todas as citações: O método 
proposto por Ulrich e Thelen (1979) ou: Este método foi inicialmente proposto para o estudo 
da marcha automática (ULRICH; THELEN, 1979).  
No caso de três autores ou mais, o sobrenome do primeiro autor é explicitado, seguido de “et 
al.” e o ano: Mattos et al. (1994) verificaram que...  
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No caso de citação de citação, quando se usa como fonte um trabalho discutido em outro, sem 
que o trabalho original tenha sido lido (por exemplo, um estudo de Lima, citado por Silva, 
1982) a citação deverá ser: 
Lima (apud SILVA, 1982) acrescenta que estes estudantes [...] Referenciar apenas a fonte 
consultada, no caso, a obra de Silva. 
 
Citar obras antigas reeditadas colocando barra entre as duas datas: Campbell (1790/1946).  
 
A citação de comunicação pessoal deve ser evitada, por não oferecer informação recuperável 
por meios convencionais. Se inevitável, deve aparecer no texto, mas não na seção de 
Referências, mencionando-se os dados disponíveis, em notas de rodapé: B. D. Ulrich 
(informação verbal)1 
No rodapé da página: 1- Palestra proferida por Ulrich no Congresso Internacional de Ciência da 
Motricidade, em Rio Claro, SP, Brasil, em 5 de maio de 1995.  
 
6.2 Referências  
Consultar: ABNT NBR 6023:2002 Informação e documentação – Referências - Elaboração 
 
Nas Referências todos os nomes devem ser relacionados para todos sejam recuperados pelos 
mecanismos de buscas. 
 
Para ordenar as Referências, utilizar ordem alfabética letra por letra para as entradas. Dois ou 
mais trabalhos de um mesmo autor deverão ser ordenados na ordem crescente de data.  
 
Trabalhos de autoria única precedem trabalhos de autoria múltipla, obedecendo-se a ordem 
de quantidades de colaboradores ao primeiro autor.  
 
Trabalhos com autorias múltiplas idênticas serão ordenados na ordem crescente de data.  
 
Trabalhos com a mesma autoria e a mesma data serão ordenados alfabeticamente pelo título, 
colocando-se a, b, c, após as datas, para diferenciação (1979a). Desconsiderar na alfabetação a 
primeira palavra se for artigo ou pronome.  
Mesmo quando repetido, o sobrenome do autor deverá ser redigitado, e não substituído por 
um traço sublinear, para que seja recuperado pelos mecanismos de busca.  
 
O espaçamento das Referências deve ser simples, com espaço duplo entre elas. O tamanho de 
fonte 12, parágrafo normal, sem recuo, alinhado à margem esquerda do texto, não justificado. 
 
As referências de livros, teses, eventos, artigos etc., cujos textos integrais estão disponíveis on-
line, deverão fornecer este link ativo (e/ou o respectivo DOI hiperlinkado, no caso de periódico 
eletrônico).  
 
7 PROCESSO DE SUBMISSÃO ON-LINE 
O autor deverá cadastrar seus dados e uma senha no sistema para ter acesso a sua área como 
“autor”, onde deverá depositar seu trabalho.  
 
Com esta senha de acesso poderá acompanhar todo o fluxo da submissão, da avaliação, da 
edição do texto para atender eventuais recomendações dos editores e/ou avaliadores, até a 
publicação do fascículo.  
 
Os originais deverão ser postados pelos autores em MSWord e após editoração da versão final 
serão convertidos e publicados no formato PDF. 
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O tamanho limite de cada arquivo a ser submetido é de 100 MB. 
 
Um currículo resumido, de preferência o do "Texto informado pelo autor" do Lattes, deverá 
ser copiado na caixa de BIOGRAFIA DO AUTOR, no segundo passo do processo de submissão, 
que é o de INCLUIR METADADOS. Esta biografia será visualizada pelo leitor do artigo, quando 
for publicado. 

 


