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RESUMO 

 

 

 

 

O objetivo do estudo foi analisar o equilíbrio de surdos matriculados em escolas 

de Diamantina. A amostra foi constituída por 06 participantes ouvintes e 06 com perda 

auditiva (neurossensorial), com idade entre 15 e 33 anos. A tarefa constituiu em realizar os 

testes de equilíbrio estático, dinâmico e recuperado, de forma aleatória, com e sem 

informação visual. Comparando-se os grupos surdos e ouvintes, com informação visual, 

não encontrou-se diferenças nos três testes. Na situação sem visão, a alteração ocorreu 

apenas no equilíbrio estático. Na comparação intragrupo (surdos), encontrou-se diferenças 

nos equilíbrios estático e dinâmico, enquanto no grupo ouvintes, apenas no equilíbrio 

estático. Conclui-se que, o equilíbrio corporal não foi influenciado pela surdez, porém a 

restrição visual afetou a execução de tarefas que utilizam o equilíbrio, tanto em surdos 

como em ouvintes. Salientando que os ouvintes apresentaram um melhor desempenho nos 

testes com a privação visual. 
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Resumo 

 

 

O objetivo do estudo foi analisar o equilíbrio de 

surdos matriculados em escolas de Diamantina. A amostra foi 

constituída por 06 participantes ouvintes e 06 com perda 

auditiva (neurossensorial), com idade entre 15 e 33 anos. A 

tarefa constituiu em realizar os testes de equilíbrio 

estático, dinâmico e recuperado, de forma aleatória, com e 

sem informação visual. Comparando-se os grupos surdos e 

ouvintes, com informação visual, não encontrou-se diferenças 

nos três testes. Na situação sem visão, a alteração ocorreu 

apenas no estático. Na comparação intragrupos (surdos), 

encontrou-se diferenças nos equilíbrios estático e dinâmico, 

enquanto no grupo ouvintes, apenas no equilíbrio estático. 

Conclui-se que, o equilíbrio corporal não foi influenciado 

pela surdez, porém a restrição visual afetou a execução de 

tarefas que utilizam o equilíbrio, tanto em surdos como em 

ouvintes. Salientando, que os ouvintes apresentaram um melhor 

desempenho nos testes com a privação visual. 

 

Palavras-Chaves: Desenvolvimento motor. Equilíbrio. Surdez. 



 

 

 

Abstract 

 

 

The aim of this study was to analyze the balance of 

deaf schools attended in Diamantina. The sample consisted of 

06 participants and 06 listeners with hearing loss 

(neurosensorial), aged between 15 and 33 years. The task was 

to conduct tests of static balance, dynamic and recovered at 

random, with and without visual information. Comparing deaf 

and listeners without visual information, there was not 

significative differences in all tests. In without vision 

situation the difference occurred only in static. Comparing 

intragroup (deaf) it was possible to identity differences in 

static and dynamic balance, besides in listener’s group, just 

in static balance. It is possible to conclude that body 

balance was not influenced by deafness, but visual 

restriction affected the tasks that use balance as deaf as 

listeners. It is important to say that listeners showed a 

better performance in the non visual tests. 

 

  

Key - words: Motor Development. Balance. Deafness.
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INTRODUÇÃO 

  

Dentre as capacidades físicas que afetam diretamente 

postura e/ou movimento está o equilíbrio, o qual é 

fundamental para a coordenação motora corporal, e consiste na 

manutenção do centro de gravidade dentro da área da 

superfície de apoio.  

Equilíbrio, do latim aequilibriu, significa a 

manutenção de um corpo na sua posição ou postura normal sem 

oscilações ou desvios. O equilíbrio corporal é fundamental no 

relacionamento espacial do organismo com o ambiente (Lourenço 

et al., 2005). O equilíbrio depende essencialmente do sistema 

labiríntico e do sistema plantar. O aparelho vestibular é o 

órgão sensorial que detecta os movimentos da cabeça em 

relação à gravidade (Bueno, 1998). 

Para o cumprimento da regulação do equilíbrio, o 

sistema de controle postural necessita de informações sobre 

as posições relativas dos segmentos do corpo e da magnitude 

das forças atuantes sobre ele. Para tanto, três classes de 

sensores podem ser utilizados pelo corpo: somatossensorial, 

vestibular e visual. Segundo Ramos (2003) quando esses 

sistemas responsáveis por fornecer informações do meio para o 

indivíduo não são capazes de identificar com eficiência as 
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exatas condições de prática, como é o caso dos indivíduos 

surdos, o controle postural fica seriamente comprometido.  

De acordo com Raso (1984), um equilíbrio insuficiente 

afeta a construção do esquema corporal, trazendo como 

consequência a perda da consciência de certas partes do 

corpo. Quanto mais precário for o equilíbrio, maior será o 

gasto energético e resultará em traços psicológicos de 

ansiedade e insegurança. 

Guyton (1986 como citado em Bankoff e Bekedorf 2007) 

descreve sobre a importância da informação visual para a 

manutenção do equilíbrio, que mesmo após uma destruição 

completa dos sistemas vestibulares, uma pessoa pode ainda 

utilizar de maneira efetiva os seus mecanismos visuais para a 

mantê-lo, pois as imagens visuais auxiliam o indivíduo na 

manutenção do mesmo apenas por detecção visual de uma 

informação (visão) global e que muitas pessoas com destruição 

completa dos sistemas vestibulares apresentam esta capacidade 

quase em nível normal quando estão com os olhos abertos ou 

quando executam movimentos lentos, mas na ausência da 

informação visual ou na execução de movimentos rápidos, 

perdem o equilíbrio. 

Segundo Gobbi, Villar & Zago (2005) o equilíbrio pode 

ser: dinâmico, estático e recuperado. O equilíbrio estático 
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ocorre quando se usa o mínimo de movimentos, numa posição 

parada; com a preservação da fadiga e também grande 

contribuição do retorno sanguíneo venoso. No equilíbrio 

dinâmico acontece o desequilíbrio e o equilíbrio, por 

exemplo, quando o corpo se encontra em movimento, seja numa 

caminhada ou numa corrida, e que depende de alguns processos 

nervosos e de alguma técnica para fazê-lo. Já o equilíbrio 

recuperado é quando se dá a recuperação do equilíbrio, ou 

seja, perde-se o equilíbrio momentaneamente e recupera-se o 

mesmo sem ocasionar queda, por exemplo. 

De acordo com Gallahue & Ozmun (2005), o controle do 

equilíbrio, tanto estático, dinâmico quanto recuperado é 

considerado uma capacidade física coordenativa fundamental, 

pois constitui um pré-requisito para iniciar-se qualquer 

movimento.  

O sistema auditivo é o único a exercer duas funções 

tão diferentes entre si.  Além de ser responsável pela 

audição propriamente dita, é também responsável pelo 

equilíbrio. Entretanto pesquisas ainda mostram 

inconsistências no que diz respeito à relação perda de 

audição e equilíbrio.  

Segundo Ganança, Gazolla, Aratani, Perracini & 

Ganança (2006) em estudo de incidência de quedas em 



14 

 

indivíduos com hipofunção vestibular verificou-se que os 

indivíduos com déficit vestibular caíram mais que os 

pacientes com comprometimento unilateral, 51,1% e 30,0%, 

respectivamente. Já Kaga (1999 como citado em Buscáglia 

2002), afirma que o surdo por apenas ter o aparelho auditivo 

afetado, não tem restrições quanto à atividade física, pois 

são raros os casos de desequilíbrio postural, e que é 

possível uma melhora logo na primeira década de vida desses 

indivíduos devido à integração dos sistemas proprioceptivo e 

visual, podendo assim realizar qualquer atividade apenas 

respeitando seu condicionamento físico, condições de saúde e 

idade. 

Entende-se que deficiência é todo e qualquer 

comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz 

prejuízo na sua locomoção, na coordenação ou movimento, na 

fala, na compreensão de informações, na orientação espacial 

ou na percepção e contato com as outras pessoas. A expressão 

surdez sugere a diminuição ou ausência da capacidade para 

ouvir determinados sons, devido a fatores que afetam 

quaisquer das partes do aparelho auditivo. 

Para Castro (2005) surdo é aquele indivíduo que tem 

uma diminuição na capacidade de escutar sons. A Política 

Nacional de Educação Especial define a deficiência auditiva 
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como sendo a “perda total ou parcial, congênita ou adquirida, 

da capacidade de compreender a fala através do ouvido” 

(Brasil, 1994). 

Essa deficiência pode ser classificada em: condutiva, 

neurossensorial, mista e central. A deficiência auditiva 

condutiva é qualquer interferência na transmissão do som 

desde o ouvido externo ou médio até a orelha interna 

(cóclea); esta que tem capacidade de funcionamento normal, 

porém não é estimulada pela vibração sonora. Essa deficiência 

pode ser congênita ou adquirida. A deficiência auditiva 

neurossensorial ocorre quando há uma impossibilidade de 

recepção do som por lesão das células ciliadas da cóclea ou 

do nervo auditivo, sendo considerada irreversível. A 

deficiência auditiva mista ocorre quando há uma alteração na 

condução do som até o órgão terminal sensorial associada à 

lesão do órgão sensorial ou do nervo auditivo (condutiva + 

neurossensorial). Já a deficiência auditiva central decorre 

de alterações nos mecanismos de processamento da informação 

sonora no tronco cerebral (Sistema Nervoso Central). Este 

tipo de deficiência não é necessariamente acompanhado de 

diminuição da sensibilidade auditiva, mas manifesta-se por 

diferentes graus de dificuldades na compreensão nas 

informações sonoras.  
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A escolha das atividades físicas para pessoas surdas 

deve respeitar os mesmos critérios usados para a seleção de 

atividades para crianças sem deficiência (condições de saúde, 

faixa etária, condicionamento físico, interesse, etc.) 

(Santos Filha, 2004). Na infância a aprendizagem das 

habilidades motoras básicas acontece juntamente com 

experimentações variadas de forma habitual. A criança ao se 

movimentar se desloca rastejando, deslizando em superfícies 

inclinadas, escalando, rolando pelo chão, em apoios 

invertidos; o mesmo acontece com as habilidades manipulativas 

e de estabilidade, pois nesta fase, elas são exploradas em 

níveis e planos diferentes do espaço, com intensidades, 

durações e fluências variadas.  

A capacidade de manter o equilíbrio postural é um 

pré-requisito para a execução de muitas atividades da vida 

diária. O equilíbrio corporal é fundamental no relacionamento 

espacial do homem com o ambiente. É uma complexa alteração 

entre o sensorial e o motor que nos previne de quedas. Quando 

ocorre uma alteração visual, proprioceptiva ou vestibular, 

surgem alterações que caracterizam o desequilíbrio. 

Desta forma, questiona-se: O equilíbrio realmente 

pode ser afetado devido à surdez? A restrição visual pode 

piorar a execução de tarefas que requerem equilíbrio? Há 
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diferenças na performance do equilíbrio entre ouvintes e 

surdos com a restrição da visão? 

 

 

MÉTODOS 

 

Os indivíduos que participaram do estudo o fizeram de 

forma voluntária e foram informados do objetivo do estudo, 

dos procedimentos, dos protocolos da pesquisa, dos possíveis 

desconfortos, riscos e benefícios. Foram seguidos todos os 

procedimentos cabíveis para a execução do projeto: informação 

aos participantes e aos responsáveis sobre a pesquisa, aceite 

dos alunos em participar, autorização dos pais ou 

responsáveis para tal, seguindo as normas necessárias para a 

pesquisa que envolve seres humanos. 

Para atingir o objetivo de analisar o equilíbrio de 

indivíduos surdos em escolas de Diamantina, propôs-se de 

acordo com a definição de Thomas e Nelson (2002) a pesquisa 

direta, que 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.   
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Desta forma este trabalho busca dados diretamente na 

fonte procurando conhecer a realidade na prática. Dentre as 

possibilidades de estudos na pesquisa direta, optou-se pelo 

método descritivo, através de um estudo exploratório que de 

acordo com os autores citados, permite familiarizar-se com o 

fenômeno e obter uma nova percepção a seu respeito. 

Para tal foi realizada 01 (uma) coleta de dados que 

teve como intuito analisar os equilíbrios dinâmico, estático 

e recuperado de cada participante. 

Participaram do presente estudo 12 (doze) indivíduos 

de ambos os sexos, 06 (seis) participantes ouvintes (grupo 

controle) e 06(seis) participantes que apresentam perda 

auditiva (neurossensorial), com idade entre 15 e 33 anos, que 

não apresentam qualquer tipo de dificuldade motora. 

A coleta de dados ocorreu nas dependências das 

escolas e da universidade. Os locais possuem uma área aberta 

e/ou fechada, onde são executadas as aulas de Educação 

Física. 

Para a aplicação do teste, foi utilizada filmagem, 

com o consentimento dos pais. 

Realizaram-se os testes de equilíbrio estático, 

dinâmico e recuperado com e sem privação visual partindo-se 

do pressuposto de Rodrigues (2001) que menciona que a 
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detecção da oscilação postural e perda da estabilidade são 

fornecidas pelos receptores do aparelho vestibular no ouvido 

interno, que são sensíveis aos movimentos da cabeça, 

fornecendo aos indivíduos informações sobre a oscilação do 

corpo evidenciando o papel da visão no equilíbrio. 

O Poma (Performance-Oriented Mobility Assessment) 

(Gomes,2003) – é um protocolo que tem como objetivo avaliar 

diferentes capacidades físicas, entre elas o equilíbrio.  

Para o presente estudo utilizou-se o protocolo de teste e 

análise dos equilíbrios dinâmico, estático e recuperado 

sugeridos pelo Poma e utilizados por Azevedo e Samelli 

(2009). 

Deu-se início a coleta, a qual ocorreu da seguinte 

maneira: inicialmente um sorteio para saber se o participante 

iria realizar primeiro os testes com ou sem informação visual 

e quais seriam as seqüências dos testes, de forma aleatória. 

Após o sorteio, a intérprete explicava para o aluno qual 

teste e como realizá-lo, caso fosse necessário. 

A opção para propor os testes com e sem informação 

visual se deu com o intuito de demonstrar como o equilíbrio é 

afetado pela variação da informação visual, a partir de uma 

deficiência no sistema auditivo, gerando assim informação no 

fluxo óptico criando a percepção de estar fora do equilíbrio 
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e a sensação de movimento em sentido oposto, de acordo com 

estudos de Lee e Aronson (1974 como citado em Schmidt & 

Wrisberg 2001). 

Para este estudo tomou-se como base a pesquisa de 

Azevedo e Samelli (2009) entretanto algumas adaptações foram 

realizadas. Assim, utilizou-se para o equilíbrio estático a 

realização do teste Flamingo, em que o participante deveria 

permanecer sobre uma barreira de madeira (7,2 cm de 

comprimento, 4,5 cm de altura e 8,8 cm de largura) durante o 

tempo de um minuto, equilibrado em uma perna só.  

No equilíbrio dinâmico adotou-se o teste caminhar 

sobre o banco sueco; neste, o participante deveria andar o 

mais rápido possível sobre o banco que tem 47 cm de altura, 

36 cm de espessura e 312 cm de comprimento, sem perder o 

equilíbrio.  

No teste de equilíbrio recuperado, o avaliado deveria 

com os pés unidos e braços estendidos ao longo do tronco, 

saltar fazendo um giro de 180º. Durante a fase aérea, os 

braços deveriam ficar estendidos acima da cabeça e voltarem à 

posição inicial no momento da chegada ao solo. Dessa forma, 

pode-se avaliar o equilíbrio recuperado, com o intuito de 

evitar quedas.  
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Os critérios de análise baseados na pontuação do 

Teste Poma foram: “equilíbrio estável” quando o indivíduo 

conseguiu realizar a prova com sucesso, mantendo o equilíbrio 

durante todo o tempo (teste do flamingo - equilíbrio 

estático), durante todo o percurso (passeio na trave - 

equilíbrio dinâmico) ou na chegada ao solo (giro de 180º - 

equilíbrio recuperado); “equilíbrio instável recuperado” 

quando o indivíduo se desequilibrou por um instante e 

recuperou o equilíbrio, sem colocar o(s) pé(s) no solo; 

“equilíbrio instável com queda” quando o indivíduo se 

desequilibrou e colocou o(s) pé(s) no solo e depois voltou ao 

equilíbrio, continuando o teste; “não realizou” quando o 

indivíduo não conseguiu manter o equilíbrio, tendo que 

colocar, a todo o momento, o(s) pé(s) no solo, não executando 

o teste durante o percurso ou tempo necessário para realizar 

o mesmo. 

O conceito “Instabilidade” foi empregado quando 

houve: cambaleio, movimento dos pés (sapatear) ou movimentos 

de oscilações de tronco excessivos.  

Para facilitar a análise qualitativa dos dados, o 

desempenho dos participantes foi pontuado, de acordo com a 

resposta apresentada, quais sejam: equilíbrio estável - 3 
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pontos; equilíbrio instável recuperado - 2 pontos; equilíbrio 

instável com queda - 1 ponto; e não realizou - 0. 

Todo o procedimento de coleta de dados foi filmado. 

Análise dos Dados: Para análise dos resultados 

realizou-se o teste estatístico de Mann-Whitney (amostras 

independentes) entre os participantes surdos e ouvintes nas 

três situações de equilíbrio com e sem visão (entre-grupos). 

Além disso, comparou-se as situações com e sem visão intra-

grupos (ouvintes e surdos). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos dados são apresentados através da 

comparação entre o equilíbrio de surdos e ouvintes, com e sem 

informação visual. 

Salienta-se que para a disposição dos dados na Tabela 

1 ordenou-se da seguinte forma “PS1”- Participante Surdo 1 e 

“PO1”- Participante Ouvinte 1 estes, são participantes do 

mesmo gênero e de mesma idade e assim por diante. 

A Tabela 1 apresenta a comparação dos resultados dos 

participantes Surdos e Ouvintes na execução dos três testes 

na situação com visão. 
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TABELA 1: Relação dos resultados dos testes de equilíbrio estático, 

dinâmico e recuperado de surdos e ouvintes, com informação 

visual. 

Situação Com Visão 

Participante Estático Dinâmico Recuperado Participante Estático Dinâmico Recuperado 

PS1 3 3 2 PO1 3 3 2 

PS2 3 3 3 PO2 3 3 3 

PS3 1 3 2 PO3 3 3 2 

PS4 3 3 0 PO4 3 3 3 

PS5 0 3 2 PO5 2 3 3 

PS6 0 3 3 PO6 1 3 3 
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Após aplicação do teste estatístico de Mann-Whitney 

entre os participantes surdos e ouvintes nas três situações 

de equilíbrio, foi possível verificar que não encontrou-se 

diferença significativa (p<0,05), o que a princípio pode-se 

aferir que neste caso a surdez não interferiu nos equilíbrios 

estático, dinâmico e recuperado. Entretanto observa-se nos 

estudos de Gayle and Pohlman (1990 como citado em Azevedo & 

Samelli 2009), o qual foi realizado com 40 crianças (idade 

média de 10 anos), encontrou diferenças significativas no 

equilíbrio dinâmico de crianças com surdez neurossensorial 

comparadas com as ouvintes. Os resultados mostrados refletem 

que os participantes ouvintes apresentaram um equilíbrio 

melhor, provavelmente pelo fato de que os indivíduos surdos 

não aprenderam a antecipar o desequilíbrio, o que pode 

ocorrer durante o teste de equilíbrio dinâmico.  Em estudos 

de Araújo, Meira Júnior e Cantarelli (2001) revela-se 

diferenças significativas entre surdos e ouvintes referente 

ao equilíbrio estático. 

O fato de não encontrar diferenças significativas nos 

três testes de equilíbrio entre surdos e ouvintes, talvez 

seja explicado pela faixa etária dos participantes. Ter 15 

anos ou mais (característica da amostra) pode ter 

influenciado sobremaneira nos resultados do teste, tendo em 
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vista que os participantes teriam tido “tempo” de 

aprendizagem suficiente para antecipar o desequilíbrio. 

No que diz respeito à situação sem visão, pode-se 

observar na Tabela 2 os resultados comparativos dos 

participantes surdos e ouvintes. 
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TABELA 2: Relação dos resultados dos testes de equilíbrio estático, 

dinâmico e recuperado de surdos e ouvintes, sem informação 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação Sem Visão 

Participante Estático Dinâmico Recuperado Participante Estático Dinâmico Recuperado 

PS1 0 2 2 PO1 1 3 1 

PS2 0 3 2 PO2 1 3 3 

PS3 0 2 2 PO3 1 3 2 

PS4 0 3 0 PO4 2 3 3 

PS5 0 1 2 PO5 2 2 2 

PS6 0 2 3 PO6 1 3 3 
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A partir do teste de Mann-Whitney, comparou-se a 

situação com visão entre os participantes surdos e os 

ouvintes. Os resultados encontrados foram no equilíbrio 

dinâmico (p=0,06) e no equilíbrio recuperado (p=0,06); porém 

no equilíbrio estático observou-se diferença significativa 

(p<0,05). De acordo com os resultados, podemos inferir que na 

situação sem visão o indivíduo com perda auditiva apresenta 

uma maior dificuldade do que o ouvinte para realizar o 

equilíbrio estático.  

Resultados similares foram observado em um estudo de 

Faquin & Melo (2005), que mostra a importância da dependência 

visual neste público, principalmente na posição unipodal, ou 

seja, em relação à manipulação da base de suporte. Dessa 

forma, constata-se que, crianças com perda auditiva 

neurossensorial apresentam déficits na capacidade motora de 

equilíbrio estático, em comparação com as crianças ouvintes 

(Araújo et al.,  2001).   

No estudo realizado novamente retoma-se a faixa 

etária enfatizando que talvez este tenha sido fator 

influenciador nas respostas dos equilíbrios dinâmico e 

recuperado. 

Ao comparar o surdo na situação com e sem visão em 

cada um dos equilíbrios (intra grupo), encontra-se que: tanto 
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no equilíbrio estático quanto no equilíbrio dinâmico as 

diferenças são significativas (p<0,05), enquanto no 

equilíbrio recuperado não há diferença significativa entre a 

situação com e sem visão.  

Lisboa, Jurkiewicz & Zeiglboim (2005) relatam que 

através da avaliação do sistema vestibular nas síndromes 

cocleovestibulares hereditárias e adquiridas, foi observado 

que no equilíbrio estático os surdos apresentaram 

instabilidade, principalmente com os olhos fechados, 

tendência a quedas ou sem anormalidades; enquanto no 

equilíbrio dinâmico apresentaram ataxia, principalmente com 

os olhos fechados, ou ausência de anormalidades. 

Nos ouvintes, a comparação feita entre a situação com 

e sem visão resulta em valor significativo (p<0,05) no 

equilíbrio estático, enquanto nos testes de equilíbrio 

dinâmico e recuperado não houveram diferenças significativas.  

Conforme visto por Freitas Jr. (2003) nas tarefas 

realizadas com os olhos fechados, há um aumento de oscilação 

postural. Além disso, as tarefas com ausência de informação 

visual, da mesma forma que as tarefas unipedais, são mais 

complexas e exigem mais do sistema de controle postural.  

Verifica-se então que o equilíbrio estático tanto 

para surdos como para ouvintes fica comprometido quando se 
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utiliza a situação sem visão. Para o surdo o equilíbrio 

dinâmico também se apresenta comprometido na situação sem 

visão, o que não ocorre com o participante ouvinte. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avaliar o seu aluno deve ser uma das formas de 

levantar parâmetros para elaboração de seu plano de aula 

(conteúdos, estratégias, objetivos).  Quando este aluno 

apresenta um déficit, seja ele motor ou sensorial, esta 

avaliação nos parece ainda mais imprescindível, no sentido de 

adequar a aula de educação física para suas necessidades. 

O objetivo deste trabalho foi identificar se a surdez 

poderia influenciar o equilíbrio e após as análises conclui-

se que ao se comparar indivíduos surdos e ouvintes, com a 

informação visual, a audição não influencia na realização de 

testes de equilíbrio.  

Ao se comparar os mesmos grupos sem informação 

visual, percebe-se que os equilíbrios dinâmico e recuperado 

não apresentam diferenças significativas para nenhum grupo, 

embora os surdos apresentem uma resposta menos efetiva. O 
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mesmo não ocorre no equilíbrio estático, visto que em ambos 

os grupos a execução é significativamente pior. 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, 

considerando a amostra em questão, nota-se que o equilíbrio 

corporal não foi influenciado pela surdez. Porém a restrição 

de informação visual pode afetar a execução de tarefas que 

utilizam equilíbrio, tanto em surdos como em ouvintes. Mesmo 

assim, percebe-se um melhor desempenho no grupo dos ouvintes 

ao realizar os testes com a privação visual. 

Infere-se que a idade (acima dos 15 anos) tenha 

influenciado numa melhor performance dos surdos (comparados a 

estudos da área com crianças) se considerarmos que nesta 

idade o surdo já teria se “adaptado” aprendendo a antecipar o 

desequilíbrio. 

Pretende-se que este estudo sirva como base para 

novos estudos, na medida em que procura identificar um 

“perfil” de equilíbrio de um grupo que apresenta um déficit 

sensorial, podendo ser utilizado como fonte de informação 

para os profissionais que pretendem trabalhar com o surdo e 

para que os professores de Educação Física das escolas de 

Diamantina tenham mais uma fonte de informação sobre seus 

próprios alunos como forma de complementar e melhorar seu 

trabalho na escola. 
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Normas para Publicação da Revista da Sociedade Brasileira de Atividade Motora 

Adaptada (Sobama) 

Apresentação 

A revista da Sobama é um órgão de divulgação da Sociedade Brasileira de Atividade 

Motora Adaptada. A revista da Sobama foi criada para atender às necessidades de 

divulgação e discussão da produção científica e de assuntos da área de atividade motora 

adaptada. A revista da Sobama aceita a submissão de manuscritos de profissionais e 

pesquisadores de diferentes áreas como educação física e esportes, fisioterapia, educação 

especial, psicologia e outras cujos manuscritos tenham perfis direcionados à área de 

atividade motora adaptada ou pertinentes aos interesses dos leitores da revista da Sobama. 

Cabe aos editores da revista da Sobama decidir sobre a pertinência da colaboração. 

I. Tipos de colaboração aceitos pela revista da Sobama 

Trabalhos originais relacionados à área de atividade motora adaptada que se enquadrem nas 

seguintes categorias: 

1. Relato de pesquisa: investigação baseada em dados empíricos, utilizando metodologia 

científica.  

2. Estudo teórico: análise de construtos teóricos, levando ao questionamento de modelos 

existentes e à elaboração de hipóteses para futuras pesquisas.  

3. Relato de experiência profissional: estudo de caso, contendo análise de implicações 

conceituais, ou descrição de procedimentos ou estratégias de intervenção, contendo 

evidência metodologicamente apropriada de avaliação de eficácia, de interesse para a 

atuação de profissionais em áreas afins.  

4. Revisão crítica da literatura: análise de um corpo abrangente de investigação, relativa a 

assuntos de interesse para o desenvolvimento da área de atividade motora adaptada.  

5. Comunicação breve: relato de pesquisa sucinto, mas completo, de uma investigação 

específica. Limitado a 12 páginas espaço duplo conforme especificações do item III. 

6. Ponto de Vista: Temas de relevância para o conhecimento pedagógico, científico, 

universitário ou profissional, apresentados na forma de comentários que favoreçam novas 

idéias ou perspectivas sobre o assunto. Limitado a 12 páginas espaço duplo conforme 

especificações do item III. 

7. Carta ao Editor: avaliação crítica de artigo publicado na revista da Sobama ou resposta 

de autores à crítica formulada a artigo de sua autoria. Limitado a 12 páginas espaço duplo 

conforme especificações do item III. 

8. Nota técnica: descrição de instrumentos e técnicas originais de pesquisa. Limitado a 12 

páginas espaço duplo conforme especificações do item III. 

9. Resenha: revisão crítica de obra recém publicada, orientando o leitor quanto a suas 

características e usos potenciais. Limitado a 6 páginas espaço duplo conforme 

especificações do item III. 

Poderá também ser publicada, a critério do editor: 

10. Notícia: divulgação de fato ou evento de conteúdo relacionado à área de atividade 
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motora adaptada, não sendo exigidas originalidade e exclusividade na publicação. Limitado 

a 6 páginas espaço duplo conforme especificações do item III. 

II. Apreciação pelo conselho editorial 

O manuscrito - nas categorias 1 a 8 - é aceito para análise pressupondo-se que: (a) o mesmo 

não foi publicado e nem está sendo submetido para publicação em outro periódico; (b) 

todas as pessoas listadas como autores aprovaram o seu encaminhamento à revista da 

Sobama; (c) qualquer pessoa citada como fonte de comunicação pessoal aprovou a citação.  

Os trabalhos enviados serão apreciados pelo editor-chefe e pelos editores associados 

especialistas nas áreas afins, que deverão fazer uso de consultores ad hoc. Os autores serão 

notificados da aceitação ou recusa de seus manuscritos. Os manuscritos, mesmo quando 

rejeitados, não serão devolvidos.  

Pequenas modificações no texto poderão ser feitas pelo editor-chefe ou pelos editores 

associados. Quando estes julgarem necessárias modificações substanciais, o(s) autor(es) 

será(ão) notificado(s) e encarregado(s) de fazê-las, devolvendo o trabalho reformulado no 

prazo máximo de duas semanas. Manuscritos re-submetidos depois do prazo de seis meses 

do envio do último resultado da análise pelos consultores não serão considerados para 

continuidade do processo de revisão. Neste caso, serão considerados como uma submissão 

nova e um novo processo de avaliação será reiniciado.  

III. Forma de apresentação dos manuscritos 

A revista da Sobama adota as normas de publicação da APA (American Psychological 

Association), exceto em situações específicas onde há conflito com a necessidade de se 

assegurar o cumprimento da revisão cega por pares, regras do uso da língua portuguesa, 

normas gerais da ABNT, procedimentos internos da revista, inclusive características de 

infra-estrutura operacional. A omissão de informação no detalhamento que se segue implica 

em que prevalece a orientação do manual da APA. Os manuscritos devem ser redigidos em 

português. Excepcionalmente, o inglês, o francês, o espanhol e o alemão poderão ser 

aceitos, a critério dos editores. 

Os manuscritos originais deverão ser encaminhados em quatro cópias—sendo uma cópia 

com identificação completa dos autores e três cópias sem identificação—digitados em 

espaço duplo, fonte tipo Courier, tamanho 12, não excedendo, quando for o caso, o número 

de páginas apropriado de cada categoria em que o manuscrito se insere. A página deverá ser 

tamanho carta, com formatação de margens superior e inferior no mínimo de 2,5 cm, 

esquerda e direita no mínimo de 3 cm. Para estimar a equivalência considere que uma 

página impressa da publicação corresponde a 3 páginas do manuscrito. Além das cópias 

impressas, o autor deverá incluir uma cópia em disquete, em processador de texto formato 

IBM Microsoft Word ou formato texto. 

A versão final revisada deverá ser encaminhada em duas cópias impressas no mesmo 

formato da versão inicial. Também deverá incluir uma cópia em disquete, em processador 

de texto formato IBM Microsoft Word ou formato texto. 

Todo e qualquer encaminhamento à revista deve ser acompanhado de carta assinada pelo 

autor principal, onde esteja explicitada a intenção de submissão ou re-submissão do 

trabalho para publicação. Em caso de aceite do trabalho uma carta de acordo de publicação 
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deverá ser preenchida e assinada pelo autor principal para encaminhamento do trabalho 

para prelo. 

Obs. geral: Nunca utilize caixa alta em palavras inteiras (exemplo: ATIVIDADE 

MOTORA) em nenhuma etapa do manuscrito. Utilize, quando apropriado, apenas a inicial 

em caixa alta (exemplo: Atividade Motora).  

No caso de siglas que são compostas por partes das iniciais do nome de um órgão ou 

entidade, a exemplo de Sobama, estas devem ser escritas apenas com a primeira letra em 

caixa alta. O mesmo vale para siglas com quatro ou mais letras (por exemplo, Vasp, Cobal, 

Masp, Varig) a menos que cada uma de suas letras seja pronunciada separadamente (por 

exemplo, IPTU, BNDES, ANOVA, ANCOVA). Algumas siglas têm letras maiúsculas e 

minúsculas para diferenciá-las de outras iguais (por exemplo, CNPq, UnB). Siglas com até 

três letras, devem ser escritas em letras maiúsculas (USP, ONU, OMS). Quando utilizar a 

sigla: na primeira citação escreva o nome completo e a seguir (nunca antes!), a sigla entre 

parênteses.  

A apresentação dos trabalhos deve seguir a seguinte ardem: 

1. Folha de rosto despersonalizada contendo apenas: 

1.1. Título sem abreviações, em português, não devendo exceder 10 palavras. 

1.2. Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não devendo exceder 4 palavras. 

1.3. Título sem abreviações, em inglês, compatível com o título em português. 

2. Folha de rosto personalizada contendo: 

2.1. Mesma informação dos itens 1.1; 1.2 e 1.3. acima. 

2.2. Nome de cada autor, seguido por uma afiliação institucional apenas e por extenso por 

ocasião da submissão do trabalho. 

2.3. Indicação do autor a quem o leitor do artigo deve enviar correspondência, seguido de 

endereço completo, de acordo com as normas do correio. Se disponível, o endereço 

eletrônico deve também ser indicado. 

2.4. Indicação de endereço para correspondência com o editor sobre a tramitação do 

manuscrito, incluindo fax, telefone e, se disponível, endereço eletrônico. 

2.5. Se necessário, indicação de atualização de afiliação institucional. 

2.6. Se apropriado, parágrafo reconhecendo apoio financeiro, colaboração de colegas e 

técnicos, origem do trabalho (por exemplo, anteriormente apresentado em evento, derivado 

de tese ou dissertação, oriundo de coleta de dados efetuada em instituição distinta daquela 

informada no item 2.4), e outros fatos de divu1gação eticamente necessária. 

2.7. Indique na carta de encaminhamento, quando for o caso de estudos envolvendo seres 

humanos ou animais, que o estudo obedeceu aos requisitos da Resolução CNS 196/96 

referente à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e que foi devidamente 

aprovado pelo comitê de ética da instituição de origem do autor responsável pelo estudo. 

3. Folha contendo o Resumo, em português. 

O resumo deve ter no máximo 150 palavras para manuscritos na categoria 1, e 100 palavras 

para manuscritos nas categorias 2, 3, 4 e 5. As demais categorias não admitem resumo. Ao 

resumo devem-se seguir 3 a 5 palavras-chave para fins de indexação do trabalho. 

No caso de relato de pesquisa, o resumo deve incluir: descrição sumária do problema 
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investigado, características pertinentes da amostra, método utilizado para a coleta de dados, 

resultados e conclusões, suas implicações ou aplicações. 

O resumo de uma revisão crítica ou de um estudo teórico deve incluir: assunto tratado em 

uma frase, objetivo, tese ou construto sob análise, fontes usadas (p. ex. observação feita 

pelo autor, literatura publicada) e conclusões. 

4. Folha contendo o abstract (resumo em inglês), compatível com o texto do resumo em 

português. O abstract deve obedecer às mesmas especificações para a versão em português, 

seguido de key words (palavras-chave em inglês), compatíveis com as palavras-chave em 

português. 

5. Texto propriamente dito. 

Em todas as categorias de trabalho original, o texto deve ter uma organização de 

reconhecimento fácil, sinalizada por um sistema de títulos e subtítulos que reflitam esta 

organização. No caso de relatos de pesquisa o texto deverá, obrigatoriamente, apresentar: 

introdução, metodologia, resultados e discussão. As notas não bibliográficas deverão ser 

reduzidas a um mínimo e colocadas ao pé das páginas, ordenadas por algarismos arábicos 

que deverão aparecer imediatamente após o segmento de texto ao qual se refere a nota. Os 

locais sugeridos para inserção de figuras e tabelas deverão ser indicados no texto. As 

citações de autores deverão ser feitas de acordo com as normas da APA, exemplificadas no 

item IV. No caso de transcrição na íntegra de um texto, a transcrição deve ser delimitada 

por aspas e a citação do autor seguida do número da página citada. Uma citação literal com 

40 ou mais palavras deve ser apresentada em bloco próprio, começando em nova linha, com 

recuo de 5 espaços da margem, na mesma posição de um novo parágrafo. O tamanho da 

fonte deve ser 12, como no restante do texto. 

6. Referências, ordenadas de acordo com as regras gerais que se seguem. Trabalhos de 

autoria única e do mesmo autor são ordenados por ano de publicação, o mais antigo 

primeiro. Trabalhos de autoria única precedem trabalhos de autoria múltipla, quando o 

sobrenome é o mesmo. Trabalhos em que o primeiro autor é o mesmo, mas co-autores 

diferem serão ordenados por sobrenome dos co-autores. Trabalhos com a mesma autoria 

múltipla serão ordenados por data, o mais antigo primeiro. Trabalhos com a mesma autoria 

e a mesma data serão ordenados alfabeticamente pelo título, desconsiderando a primeira 

palavra se for artigo ou pronome, exceto quando o próprio título contiver indicativo de 

ordem; o ano é imediatamente seguido de letras minúsculas. Quando repetido, o nome do 

autor não deve ser substituído por travessões ou outros sinais. O formato da lista de 

referências deve ser apropriado à tarefa de revisão e de editoração apresentando além de 

espaço duplo e tamanho de fonte 12, parágrafo normal com recuo apenas na primeira linha, 

sem deslocamento das margens seguintes (cf. exemplificado no item V). Os grifos deverão 

ser indicados unicamente por um traço sob a palavra (isto é, palavra sublinhada). A 

formatação dos parágrafos com recuo e dos grifos em itálico é reservada para a fase final de 

editoração do artigo. 

7. Anexos, apenas quando contiverem informação original importante, ou destacamento 

indispensável para a compreensão de alguma seção do trabalho. Recomenda-se evitar 

anexos. 

8. Folha contendo título de todas as figuras, numeradas conforme indicado no texto. 
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9. Figuras, incluindo legenda, uma por página em papel e por arquivo de computador, 

quando preparadas eletronicamente. Para assegurar qualidade de reprodução as figuras 

contendo desenhos deverão ser encaminhadas em qualidade para fotografia; as figuras 

contendo gráficos não poderão estar impressas em impressora matricial. Como a versão 

publicada não poderá exceder a largura de 8,3 cm para figuras simples, e de 17,5 cm para 

figuras complexas, o autor deverá cuidar para que as legendas mantenham qualidade de 

leitura, caso redução seja necessária. O encaminhamento de arquivos eletrônicos das 

figuras em formato JPG ou inseridos em documento MSWord ou Excel é recomendado aos 

autores. 

10. Tabelas, incluindo título e notas, uma por página em papel e por arquivo de 

computador. Na publicação impressa a tabela não poderá exceder 17,5 cm de largura x 23,7 

cm de comprimento. Ao prepará-las, o autor deverá limitar sua largura a 60 caracteres, para 

tabelas simples de modo a ocupar uma coluna impressa, incluindo 3 caracteres de espaço 

entre colunas da tabela, e limitar a 125 caracteres para tabelas complexas de modo a ocupar 

duas colunas impressas. O comprimento da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo 

título e rodapé(s). Para outros detalhamentos, especialmente em casos omissos, o manual da 

APA deverá ser consultado. 

IV. Tipos comuns de citação no texto 

Citação de artigo de autoria múltipla 

1. Dois autores 

O sobrenome dos autores é explicitado em todas as citações, usando e ou & conforme 

abaixo: 

―O método proposto por Ulrich e Thelen (1979)‖ ou ―Este método foi inicialmente 

proposto para o estudo da marcha automática (Ulrich & Thelen, 1979)‖ 

2. De três a cinco autores 

O sobrenome de todos os autores é explicitado na primeira citação, como acima. Da 

segunda citação em diante só o sobrenome do primeiro autor é explicitado, seguido de "et 

al." e o ano, se for a primeira citação de uma referência dentro de um mesmo parágrafo: 

"Mattos, Lima e Teixeira (1994) verificaram que..." [primeira citação no texto]; 

"Mattos et al. (1994) verificaram que..." [citação subseqüente, primeira no parágrafo]; 

"Mattos et al. Verificaram..." [omita o ano em citações subseqüentes dentro de um mesmo 

parágrafo]. 

Exceção: Se a forma abreviada gerar aparente identidade de dois trabalhos em que os co-

autores diferem, os co-autores são explicitados até que a ambigüidade seja eliminada. Os 

trabalhos de Hayes, S.C., Brownstein, A.J. Haas, J.R. & Greenway, D.E. (1986) e Hayes, 

S.C. Brownstein, A.J., Zettle, R.D., Rosenfarb, I. & Korn, Z. (1986) são assim citados: 

"Hayes, Brownstein, Haas et al. (1986) e Hayes, Brownstein, Zettle et al. (1986) 

verificaram que..." 

Na seção de referências todos os nomes são relacionados. 

3. Seis ou mais autores 

No texto, desde a primeira citação, só o sobrenome do primeiro autor é mencionado, 
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seguido de "et al." exceto se este formato gerar ambigüidade, caso em que a mesma solução 

indicada no item anterior deve ser utilizada: 

"Rodrigues et al. (1988)." 

Na seção de referências todos os nomes são relacionados. 

Citações de trabalho discutido em uma fonte secundária 

O trabalho 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). No texto, use a 

seguinte citação: 

"Lima (conforme citado por Silva, 1982) acrescenta que estes estudantes..."  

Na seção de referências informe apenas a fonte secundária, no caso Silva, usando o formato 

apropriado. 

Citações de obras antigas reeditadas 

Autor (data da publicação original/data da edição consultada). Ex.: Campbell (1790/1946). 

Citação de comunicação pessoal 

Este tipo de citação deve ser evitado, por não oferecer informação recuperável por meios 

convencionais. Se inevitável, deve aparecer no texto, mas não na seção de Referências. 

"B. D. Ulrich (comunicação pessoal, 5 de maio de 1995) ..."  

Citação de obras disponíveis na Internet  

Se houver nome de autor e data do artigo, utilizar as orientações apresentadas até o 

momento. Se não houver data da publicação, mencione o autor e a seguir, entre parênteses, 

´s.d.`.  

"Gorla e Araújo (s.d.)..." 

"... muitos links interessantes. (Endereços interessantes,s.d.)."  

V. Exemplos de tipos comuns de referência 

1. Relatório técnico. 

Birney, A.J. & Hall, M.M. (1981). Early identification of children with written language 

disabilities (relatório n. 81-1502). Washington, DC: National Education Association. 

2. Trabalho apresentado em congresso, mas não publicado. 

Haidt, J., Dias, M.G. & Koller, 5. (1991, fevereiro). Disgust. disrespect and culture: Moral 

judgement of victimless violations in the USA and Brazil. Trabalho apresentado em 

Reunião Anual (Annual Meeting) da Society for Cross-Cultural Research, Isla Verde, 

Puerto Rico. 

3. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em publicação seriada 

regular. 

Tratar como publicação em periódico, acrescentando logo após o título a indicação de que 

se trata de resumo. 

Silva, A.A. & Engelmann, A. (1988). Teste de eficácia de um curso para melhorar a 
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capacidade de julgamentos corretos de expressões faciais de emoções [Resumo]. Ciência e 

Cultura. 40 (7, Suplemento), 927. 

4. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em publicação especial. 

Tratar como publicação em livro, informando sobre o evento de acordo com as informações 

disponíveis em capa. 

Mauerberg-deCastro, E. & Moraes, R. (1962). Psicofísica do esforço: Impacto no Esporte 

[Resumo]. Em Sociedade Brasileira de Psicologia (Org.), Resumos de comunicações 

científicas. XXII Reunião Anual de Psicologia (p.666). Ribeirão Preto: SBP. 

5. Teses ou dissertações não publicadas. 

Castro, L. (1889). A família atleta: interação entre competência e competição. Estudo de 

caso. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

6. Livros. 

Sherrill, C. (1983). Educação Física Adaptada. Rio de Janeiro: Zahar. 

7. Capítulo de livro. 

Block, S.S. & Borg, P. (1677). Early psychophysics. In: A.T. Moore & J.E. Stadium (Eds.), 

Handbook of human behavior (pp.500-550). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Hoffman, L.W. (1979). Experiência da primeira infância e realizações femininas. Em: H. 

Bee (Ed.), Psicologia do desenvolvimento: questões sociais (pp.45-65). Rio de Janeiro: 

Interamericana. 

8. Livro traduzido, em língua portuguesa. 

Magill, C.C. (1900). Aprendizagem motora. (E.J. Costa, Trad.) Porto Alegre: Artes 

Médicas. (Trabalho original publicado em 1800) 

Se a tradução em língua portuguesa de um trabalho em outra língua é usada como fonte, 

citar a tradução em português e indicar ano de publicação do trabalho original. 

No texto, citar o ano da publicação original e o ano da tradução: (Magill, 1800/1900). 

9. Artigo em periódico científico. 

Moore, J. M., Thompson, G. & Thompson, M. (1975). Auditory localization of infants as a 

function of reinforcement conditions. Journal of Speech and Hearing Disorders. 40, 29-34. 

Informar número, em parênteses e em seguida o volume, apenas quando a paginação 

reinicia a cada número (e não a cada volume, como a regra geral). 

Affonso, D. M. (1887). Sobre o surgimento do voleibol radical. Educação. 3 (3), 1-19. 

10. Obras antigas com reedição em data muito posterior Cabral, P.A . (1946). Tratado sobre 

o Brasil. Rio de Janeiro: Colombo (Originalmente publicado em 1500).  

11. Obra no prelo. 

Não forneça ano, volume ou número de páginas até que o artigo esteja publicado. 

Respeitada a ordem de nomes, é a última referência do autor. 

Moraes, R. M., Mauerberg-deCastro, E. & Schuller, J. (no prelo). Nada sobre nada em 

esporte. Motriz. 
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12. Autoria institucional. 

American Psychiatric Association (1988). DSM-III-R.- Diagnostic and statistical manual of 

mental disorder (3 ed. revisada). Washington, DC: Autor. 

13. Obras publicadas na Internet 

Sobrenome do autor, primeira inicial. (data da publicação ou ―sem data‖ se não disponível). 

Título do artigo ou seção utilizada [Número de parágrafos]. Título do trabalho completo. 

[Forma, tal como HTTP, CD-ROM, E-MAIL]. Disponível em: URL completo [data de 

acesso]. 

Anjos, M. (2002). Dicionário de bioética. Revista Bioética, v.10, n.1. Atualidades. [http]. 

Disponível em: http://www.cfm.org.br/revista/bio10v1.htm [19 de julho de 2004]  

Gorla, J. & Araújo, P. (s.d.). Avaliação em educação física adaptada. [HTTP]. Disponível 

em: http://www.sobama.org.br,revista virtual. [19 de julho de 2004]. 

Hara, N. & Kling, R. (2001). Students´Distress with a Web-based Distance Education 

Course. Indiana University, Bloomington, Center for Social Informatics (SLIS). [http].  

Avaiable at: http://www.slis.indiana.edu/CSI/wp00-01.html. [March 30, 2002] Endereços 

interessantes (s.d.). [HTTP]. Disponível em: http://www.sobama.org.br, links. [27 de 

setembro de 2003]  

Exemplo típico: 

Distance Education and Technology (1999). Tools for online learning. [HTTP]. Available 

at: http://demo.cstudies.ubc.ca/ 

Fox Valley Technical College. [HTTP]. Available at: 

http://its.foxvalley.tec.wi.us/techround/lrnresourc.htm 

Hara, N. & Kling, R. (March 30, 2000). Students’ Distress with a Web-based Distance 

Education Course. Indiana University, Bloomington, Department of Instructional Systems 

Technology (IST). [HTTP]. Available at: http://www.slis.indiana.edu/CSI/wp00-01.html 

Citação no texto:  

A chamada ―limpeza étnica‖ não está especificamente associada com conflitos armados, 

mas pode ocorrer em países onde a política está em crise (Bruce, 1996). 

Outros exemplos: 

Gilberti, A. (2000, February). ITE 679. Online Lessons for ITE 679, Lesson 2. [E-mail]. 

Available: http://isu.indstate.edu/gilberti/ite679folder/gettingstartedite679.htm [2000, Feb. 

3] 

VI. Direitos autorais 

Artigos publicados na revista da Sobama 

Os direitos autorais dos artigos publicados pertencem à revista da Sobama. A reprodução 

total dos artigos desta revista em outras publicações, ou para qualquer outra utilidade, está 

condicionada à autorização escrita do editor da revista da Sobama. Pessoas interessadas em 

reproduzir parcialmente os artigos desta revista (partes do texto que excederem 500 
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palavras, tabelas, figuras e outras ilustrações) deverão ter permissão escrita do(s) autor(es). 

O autor principal de cada artigo receberá uma revista contendo o seu artigo. 

Reprodução parcial de outras publicações 

Manuscritos submetidos que contiverem partes de texto extraídas de outras publicações 

deverão obedecer aos limites especificados para garantir originalidade do trabalho 

submetido. Recomenda-se evitar a reprodução de figuras, tabelas e desenhos extraídos de 

outras publicações. 

O manuscrito que contiver reprodução de uma ou mais figuras, tabelas e desenhos extraídos 

de outras publicações só será encaminhado para análise se vier acompanhado de permissão 

escrita do detentor do direito autoral do trabalho original para a reprodução especificada na 

revista da Sobama. A permissão deve ser endereçada ao autor do trabalho submetido. Em 

nenhuma circunstância a revista da Sobama e os autores dos trabalhos publicados nesta 

revista repassarão direitos assim obtidos. 

Mitos sobre direitos autorais na internet 

A seguir são apresentadas algumas considerações feitas com base no trabalho de 

Templeton, B. (no date), cuja referência é: 

Templeton, B. (no date). 10 Big Myths about copyright explained. [URL]. Available: 

http://www.templetons.com/brad/copymyths.html [2000, May 11] 

- "Se não tem um aviso sobre direitos autorais (ou copyright, em inglês) não está 

protegido."  

Era verdade no passado, mas hoje a maioria das nações segue a convenção de Berne 

copyright. Nos EUA quase tudo criado em caráter privado após 1 de Abril de 1989 está 

protegido por lei tenha ou não aviso sobre direitos autorais. Isto inclui figuras.  

"Scanear‖figura da internet é ilegal a menos que esteja explicitamente anunciado ―domínio 

público‖ ou ―sem reservas autorais‖ ou ―pode copiar à vontade." 

- ―Se eu não usar com fins lucrativos ou usar com finalidades acadêmicas ou educacionais, 

não é crime‖ 

Errado. Fatos e idéias não podem se limitados nos direitos autorais, mas sua expressão 

escrita e estrutura podem. Você sempre pode escrever sobre fatos com suas próprias 

palavras.  

- ―Se eu criar minha própria história baseada em outro trabalho, meu novo trabalho me 

pertence.‖  

Errado. Leis de direitos autorais são bem explicitas quanto aos ―trabalhos derivativos‖ —

Você precisa de permissão autoral. 

- ―Se eu não causar danos a ninguém, tudo bem—na verdade é até propaganda de graça.‖  

Errado. É decisão do autor se ele quer ou não propaganda de graça. 

 

Para obter mais informações visite: 

http://www.templetons.com/brad/copymyths.html  

http://www.templetons.com/brad/copymyths.html
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http://www.tjc.com/copyright  

http://lcweb.loc.gov/copyright/  

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca1968133/index.html  

http://cipo.gc.ca/  

http://www.benedict.com/  

http://www.eff.org/pub/CAF/law/ip-primer  

No Brasil:  

http://www.persocom.com.br/brasilia/plagio1.htm  

VII. Endereço para Encaminhamento  

A remessa de manuscritos para publicação, bem como toda a correspondência que se fizer 

necessária, deve ser endereçada para:  

Marli Nabeiro 

UNESP Bauru, SP 

E-mail: mnabeiro@fc.unesp.br  
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