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RESUMO  
 

O presente estudo apresenta uma proposta de um programa de reabilitação pelo surfe 
para pessoas com atraso no desenvolvimento locomotor e, a partir desta proposição, 
buscou investigar junto a profissionais de diferentes áreas de formação acadêmicas 
possíveis pontos positivos e negativos deste programa. O objetivo geral do presente 
estudo foi elaborar um programa de reabilitação de mobilidade pelo surfe para pessoas 
com atraso no desenvolvimento locomotor. Os objetivos específicos foram: 1) 
estabelecer para o programa uma hierarquia de demanda crescente de repertórios 
relacionados à mobilidade, partindo desde um quadro de pouco controle e equilíbrio de 
tronco até a proficiência em uma habilidade final de remar e deslizar ajoelhado em uma 
prancha sobre uma onda; 2) aperfeiçoar o detalhamento do procedimento proposto a 
partir de entrevista com profissionais que atuam nas áreas envolvidas ao do programa 
(Educação Física, Fisioterapia e Psicologia) sobre aspectos metodológicos, éticos e 
possível eficácia da proposta de reabilitação; 3) propor uma bateria de testes que 
possam identificar e acompanhar o desenvolvimento motor e de mobilidade de possíveis 
pessoas atendidas pelo programa; e; 4) proporcionar uma capacitação voltada a 
possíveis aplicadores e staffs do programa de reabilitação. Uma proposta de programa 
de reabilitação composto por 22 etapas de ensino foi apresentada com base nos 
princípios metodológicos da análise do comportamento, considerando os procedimentos 
de modelagem e esvanecimento, a ser realizado na praia, a fim aumentar a 
probabilidade de aderência e adesão das possíveis pessoas atendidas ao programa, em 
comparação aos sistemas tradicionais de reabilitação. Além disso, foi possível integrar a 
propostas medidas e estratégias que favoreçam a reabilitação não somente do aspecto 
motor, mas também a melhoria de aspectos relacionados à autoestima, à qualidade de 
vida, à realização de atividades funcionais cotidianas e à inclusão social e esportiva. Os 
resultados apresentam detalhes de cada uma das etapas do programa de reabilitação, a 
bateria de testes, a folha de registro, as considerações sobre o manejo dos auxílios e os 
critérios de alcance de desempenho. Uma discussão sobre as respostas apresentadas nas 
entrevistas também foi feita e são apresentadas também informações gerais sobre a 
capacitação de aplicadores e staffs.  
 
Palavras-Chave: Surfe; Educação Física; Aprendizagem; Reabilitação; Estudo 
Programado. 
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 ABSTRACT 

 

The present study presents a proposal of a program of rehabilitation by surfing for people with 
delay in the locomotor development and, from this proposition, sought to investigate with 
professionals of different areas of academic formation possible positive and negative points of 
this program. The overall objective of the present study was to develop a mobility rehabilitation 
program for surfers for people with a delay in locomotor development. The specific objectives 
were: 1) to establish for the program a hierarchy of increasing demand for repertoires related to 
mobility, starting from a frame of little control and balance of trunk to proficiency in a final 
ability to paddle and slide kneeling on a board on a wave; 2) to improve the detail of the 
proposed procedure from an interview with professionals who work in the areas involved in the 
program (Physical Education, Physical Therapy and Psychology) on methodological, ethical 
and possible effectiveness of the rehabilitation proposal; 3) propose a battery of tests that can 
identify and monitor the motor development and mobility of possible people served by the 
program; and; 4) provide training for potential applicators and staff of the rehabilitation 
program. A proposal for a rehabilitation program consisting of 22 teaching stages was presented 
based on the methodological principles of behavior analysis, considering the modeling and 
fading procedures to be carried out on the beach in order to increase the probability of 
adherence and adherence of the possible people Program compared to traditional rehabilitation 
systems. In addition, it was possible to integrate into the proposals measures and strategies that 
favor the rehabilitation not only of the motor aspect, but also the improvement of aspects related 
to self-esteem, quality of life, daily functional activities and social and sports inclusion. The 
results provide details of each of the stages of the rehabilitation program, battery of tests, record 
sheet, aid  management considerations and performance criteria. A discussion of the answers 
presented in the interviews was also made and also general information on the training of 
applicators and staffs is presented. 

Keywords: Surfing; PE; Learning; Rehabilitation; Scheduled Study. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Contextualização e concepção da pesquisa 

A realização da presente pesquisa partiu do meu interesse particular na prática 

do surfe. Durante a minha história neste esporte, constatei que ele vai além do esporte. 

Comecei a surfar em 2007, nunca me esqueci quando, depois de algumas tentativas, 

acertei e consegui realmente descer a primeira onda. Era uma tarde de um belo por do 

sol em frente à barraca Marulho na Praia do Futuro. Consegui colocar a prancha na 

direção certa e na posição certa da onda, onde a “parede dela abria”. E ali, olhando para 

os coqueiros e o por do sol a minha frente, parecendo uma pintura com o oceano atrás, 

liso azul com tons de dourados, tive a certeza que estava voando, em paz comigo. 

Naquela hora onde nada existia, nem pensamentos somente a contemplação eu e a 

natureza, tive o contato com a riqueza do que era surfar. 

Essa experiência foi marcante em minha vida, especialmente, no sentido de me 

deixar mais tolerante, calmo e ajudou a melhorar meu preparo físico. Os benefícios que 

o surfe trouxe para minha vida, bem como os desafios da aprendizagem desse esporte e 

ainda vivenciados atualmente, foram motivadores para a realização do presente estudo.  

Acredito que hoje em dia é um estilo de vida que traz aos praticantes e adeptos 

filosofias que vai desde o respeito com o próximo até o respeito à natureza. O surfe 

apresenta um riquíssimo repertório de movimentos, uma recente ascensão de 

visibilidade na mídia brasileira, um mercado que vem crescendo para o seguimento da 

Educação Física, especialmente para atuar com o ensino do surfe ou preparação de 

atletas e praticantes. 

 

Problemática 

Segundo Bissolotti (2010), existe um aumento no número de pessoas com 

deficiência praticando o surfe. Alguns dos praticantes com destaque na mídia são o 

Robson Careca (lesado medular), o Paulo Eduardo Aagard “Pauê” (com amputação de 

membros inferiores), o Alcino Neto “Pirata” (com amputação do membro inferior 

esquerdo), o Waldomiro (com deficiencia visual), o Rodrigo (com síndrome de Down), 

entre outros. Todos eles atribuem ao surfe os méritos pela sua reabilitação e melhora de 
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vida. Ainda que muitos praticantes do surfe adaptado atribuam ao envolvimento com 

este esporte os méritos de alguns aspectos de sua reabilitação, há uma escassez de 

trabalhos científicos voltados a elaborar e/ou aplicar sistematicamente o surfe para fins 

de reabilitação. 

Assim, este estudo se justifica pela necessidade de propor um programa de 

reabilitação utilizando movimentos do surfe, mas com a finalidade de reduzir eventuais 

atrasos no desenvolvimento locomotor de pessoas com deficiência. O programa está 

cadastrado como um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará e, entre 

outros objetivos, prevê a capacitação, em âmbito nacional, de profissionais e de 

atendimento direto voltados à reabilitação motora de pessoas com mobilidade reduzida. 

O desenvolvimento do programa e sua aplicação compõem quatro fases em sequência: 

1. Planejamento do programa de ensino; 2. Capacitação de profissionais e staffs para 

atendimento no programa; 3. Projeto piloto e; 4. Aplicação do projeto propriamente 

dito. O presente estudo está contextualizado nas fases 1 e 2. 

Para desenvolvimento da proposta de programa o estudo contou com a 

participação de surfistas experientes, professores de Educação Física e um analista do 

comportamento com bastante atuação na área para desenvolver de forma empírica um 

estudo programado usando os movimentos do surfe. Em linhas gerais, a elaboração do 

programa teve como referência a melhoria da mobilidade e de valências físicas, 

pressupondo a alta do paciente em programas tradicionais de reabilitação, a 

correspondência com ultima fase do ensino programado que é a de deslizar de forma 

independente sobre as águas do mar. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente trabalho contextualiza-se conceitualmente na confluência de três 

áreas de conteúdos: 1. Surfe; 2. Reabilitação locomotora de pessoas com deficiência e; 

3. Tecnologias de ensino da análise do comportamento e que serão abordadas a seguir. 

 

2.1 Surfe 

Benefícios do surfe 

Não existe consenso sobre a origem do surfe, porém existem diversos autores 

que buscaram respostas para conhecer como essa prática esportiva surgiu. Finney e 

Houston (1996 apud ZENI, 2002), que destacam: “Tudo começou aproximadamente 

dois mil anos antes de Cristo, quando os ancestrais dos polinésios e outros habitantes do 

Pacífico começaram a mover para explorar e colonizar esta vasta região. Ninguém sabe 

exatamente quem primeiramente idealizou a idéia de domar as constantes ondulações 

que faziam parte do dia a dia das ilhas”. Lorch (1980 apud ZENI, 2002) destaca: “O 

surf vem sendo praticado desde 900 a.C, quando o rei Moikeha, do Taiti, resolveu 

velejar até o Havaí só para surfar. Além de encontrar ondas perfeitas, o rei também foi 

presenteado ao receber da monarquia local a oportunidade de casar-se com duas 

princesas havaianas”. 

Segundo Evangelista et al. (2013, p.41):  

As hipóteses mais aceitas pelos historiadores afirmam que o surfe nasceu na 
Polinésia ou no Peru, duas regiões cercadas pelas águas sagradas do Pacífico 
Sul. 
No início, era apenas diversão deslizar nas ondas após as pescarias, porém 
era mais desafiador descer as ondas em pé sobre as embarcações. 
Na cultura havaiana, o surfe era muito mais que um esporte, era um momento 
de integração entre o homem e o meio ambiente, um elo nas relações sociais 
e familiares. 

 

Ainda citando Evangelista et al. (2013, p. 42):  

No Brasil o surgimento e desenvolvimento do surfe ocorreram em momentos 
distintos. Acredita-se que o estadunidense, naturalizado brasileiro e residente 
em Santos no litoral de São Paulo, Thomas Rittscher, foi o primeiro a surfar 
no país, entre 1934 e 1936 (MENDES, 2005; SARLI, 2011). Seguindo o 
modelo de uma revista norte-americana, Thomas construiu sua “tábua 
havaiana” e divertiu-se com sua irmã Margot por algum tempo, até 
apaixonar-se por embarcações à vela e trocar de esporte. 
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Prática do surfe no mundo e no Brasil 

Segundo Fernandes (2001), no Brasil, as primeiras pranchas foram trazidas por 

turistas. A história começa em 1938 com a primeira prancha brasileira, feita pelos 

paulistas Osmar Gonçalves, João Roberto e Júlio Putz, a partir da matéria de uma 

revista americana, que dava medidas e o tipo de madeira a ser usada. A prancha pesava 

cerca de 80 quilogramas e media 3,6 metros. Em 1950, os cariocas Jorge Grande, Bizão 

e Paulo Preguiça, construíram uma prancha de madeira, inspirados nas pranchas de 

balsa que um piloto comercial americano da rota Hawaii - Rio trazia em suas viagens. 

Em 1962, enquanto na cidade do Rio de Janeiro o Sr. Moacir criou uma técnica para dar 

envergadura aos pranchões, em São Paulo, Homero Naldinho, com 14 anos, fazia suas 

madeirites que mediam apenas 2,2m, pois as placas de madeirite tinham esse tamanho. 

Ainda citando Evangelista et al. (2013, p. 43): 

Com o aumento no número de pranchas e a expansão para o sul do país, o 
esporte cresceu num ritmo acelerado, originando as primeiras indústrias e 
competições nacionais na década de 1970. A explosão realmente ocorreu nos 
anos 1980, com o apoio da mídia e com a mudança da imagem do surfe 
perante a sociedade, que passou a encará-lo como uma atividade séria e 
profissional. Um fato marcante foi à vitória do pernambucano Fábio Gouveia 
no Mundial Amador de Porto Rico, em 1988. 
 

Atualmente, o Brasil é uma potência do surfe mundial com a possibilidade de 

um título mundial inédito para os nossos surfistas, com Gabriel Medina.  

No Ceará, existem alguns relatos de como o esporte começou a ser praticado 

que, segundo histórias passadas de boca em boca pelos que praticam o esporte nas 

praias desta região e em rodas de conversas com amigos, dizem que Raimundo 

Bernardo Neto, o “Pena”, - conhecido por sua marca de roupas para surfistas, o 

professor universitário Antonio de Lima Barroso e alguns outros foram os primeiros a 

construírem e transformarem suas pranchas no estado e surfarem por volta da década de 

70 sendo eles os primeiros. 

Na Universidade Federal do Ceará, entre os anos de 2010 a 2014, ocorriam 

vivencias de iniciação ao surfe e ao standup paddle nas disciplinas ministradas pelo 

professor Leandro Massuda, do Instituto de Educação Física e Esportes  - IEFES, que 

através da facilitação de dois professores de uma escola particular de Surfe De 

Fortaleza/CE, Luiz Gustavo e André Luiz Rodrigues Silva, possibilitou divulgar parte 

da cultura e da diversidade da prática do surfe. 
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O surfe adaptado, segundo Bissolotti (2010), vem tendo um aumento de 

praticantes, mesmo com pouca divulgação e poucos profissionais interessados e 

capacitados para trabalhar. Assim, surgiram vários projetos como: AccesSurf, Mauli 

Ola Foundation, Surfaddict, Adapt Surf, Escola do Pirata, Ong Surf Especial, Cisco 

Araña Surf School e a Escola Radical, todos visando atender esse publico tanto no 

mundo quanto no Brasil. 

No estado Ceará, há os praticantes “Bichinho” (apelido de Francisco Anastácio) 

com projetos sociais e o Emerson “Mercin” que treina na PF Surf School e atualmente 

estão em fase de preparação para o Mundial de surfe adaptado que representam o 

estado. 

 

Benefícios do Surfe 

Segundo Rocha (2009, p.13): 

(...) o surf apresenta-se como atividade física desenvolvendo as habilidades 
de base ao mesmo tempo em que atua com eficácia na melhoria das 
condições gerais do indivíduo, estimulando a autoconfiança e a formação do 
caráter e da personalidade; esse é o lado do surf com caráter transformador 
capaz de ajudar na formação de seres humanos, solidários, livres de 
preconceitos e mais tolerantes com o próximo. 

Assim, modifica–se que o surfe apresenta um riquíssimo repertório de 

movimentos e desenvolve as habilidades físicas de base. 

Conforme Alcântara, Prado e Duarte (2012):  

(...) o equilíbrio pode ser definido como a habilidade de manter o centro de 
gravidade sobre sua base de suporte com o mínimo de oscilação e máxima 
estabilidade. 
(...) o controle do equilíbrio é altamente afetado pela natureza da tarefa, pelas 
condições ambientais e pelas informações sensoriais disponíveis. 
 

Segundo Costa, Carvalho, Braccialli (2011, p. 128): 

(...) o controle postural envolve o controle da posição do corpo no espaço 
para o objetivo duplo de estabilidade e orientação. Manter o equilíbrio, em 
condições estáticas, significa dizer que o centro de gravidade deve estar 
projetado na área de apoio. Para a manutenção do equilíbrio na posição 
ortostática, o sistema nervoso precisa manter organizadas as ações das 
articulações e dos músculos, isto é realizado graças às sinergias motoras. 

Considerando, então, que o repertório motor e habilidades específicas da prática 

do surfe possibilitam melhorar o controle postural e consequentemente do equilíbrio, 

desenvolvendo, assim benefícios para o dia a dia e tarefas cotidianas do praticante, o 
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presente estudo insere-se no contexto da reabilitação de pessoas com atraso no 

desenvolvimento motor de membros inferiores. 

 

2.2 Reabilitação locomotora de pessoas com deficiência 

Caracterização de reabilitação 

 Segundo a secretaria de saúde do estado de Santa Catarina é um processo de 

consolidação de objetivos terapêuticos não caracterizando a área de exclusividade 

profissional e sim uma proposta de atuação multiprofissional e interdisciplinar, 

composto por um conjunto de medidas que ajudam pessoas com deficiências ou prestes 

a adquirir a terem ou manterem uma funcionalidade “ideal” na interação com seu 

ambiente, fornecendo as ferramentas que necessitam para atingir a independência. 

Caracterização do conceito de redução da mobilidade 

A locomoção e as transferências são dois pontos da Medida de Independência 

Funcional - MIF que, segundo Riberto (2002), consiste em numa ferramenta de 

avaliação da incapacidade de pessoas com variados tipos de restrições funcionais. 

Quaisquer prejuízos nesses quesitos específicos afetam diretamente a mobilidade do 

individuo e conseqüentemente afetará sua vida diária. De acordo com Neves (2007) esta 

escala é parte do Sistema Uniforme de Dados para Reabilitação Médica (SUDRM) e é 

largamente aplicada e adotada internacionalmente como medida de avaliação funcional, 

todavia para este estudo alem desse questionário se faz necessário uma avaliação clinica 

caracterizando o quadro de deficiência motora. Que entendemos como, “toda e qualquer 

alteração no corpo humano resultante de um problema ortopédico, neurológico ou de 

má formação, implicando em limitações ou incapacidades para o desenvolvimento de 

tarefas motoras” (COSTA, 2001). 

Assim, é possível encontrar na literatura diversas causas e suas respectivas 

alterações funcionais, mas, no entanto, nos limitaremos neste trabalho a estudar aquelas 

que afetam os membros inferiores podendo ou não ser associadas à deficiência física. 

Chereguini (2016) afirma que, se de certa forma a deficiência física faz alusão às 

modificações na estrutura do corpo tendo, como exemplo, a amputação ou deformação 

de segmentos corporais, em outra perspectiva a deficiência motora faz menção às 
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mudanças no funcionamento da mecânica e dinâmica corporal. Dessa forma, a pessoa 

pode ter atraso no desenvolvimento motor proveniente ou não de uma deficiência física.  

Conforme dito anteriormente a proposta de intervenção tem foco pessoas com o 

acometimento nos membros inferiores onde os comprometimentos mais comumente 

encontrados são: a paraplegia, a paraparesia e a amputação, no qual ainda de acordo 

com Chereguini (2016), o sufixo “plegia” está relacionado com a perda total da função 

e “paresia” relacionado com a perda parcial. Esse tipo de comprometimento motor pode 

ser em certos casos, progressivo e por tempo restrito, quando este é possivelmente 

reversível, ou irrestrito quando é clinicamente irreversível. Já a amputação pode ser 

caracterizada como a inexistência congênita ou retirada total ou parcial, de um ou mais 

membros. As alterações funcionais provem de quantidade e de segmentos afetados.    

Então, para esse estudo caracterizamos a amostra com desenvolvimento motor 

atípico como pessoas que possuem um grau reduzido na função de mobilidade, podendo 

ou não ser acometido de deficiência física. Mais especificamente indivíduos com 

paraplegia, paraparesia e amputados de membros inferiores.  

 

Campos de atuação em Educação Física que envolvem pessoas com deficiência 

Atualmente, segundo Chereguini (2016), existem duas vertentes principais no 

atendimento a pessoa com deficiência a Educação Física Especial e a Educação Física 

Inclusiva, sendo que a primeira se concentra apenas no atendimento de pessoas com o 

desenvolvimento atípico e a segunda visa atender num mesmo local, pessoas com níveis 

diferentes de desenvolvimento. A proposta de atendimento sob a perspectiva da 

Educação Física Inclusiva busca atender num mesmo ambiente, pessoas com 

desenvolvimento típico e atípico, é um campo relativamente novo na Educação Física e 

devido a isso estudos, como de Aguiar e Duarte (2005), apontam que a grande maioria 

dos profissionais da área escolar não tem preparo suficiente para incluir alunos com 

desenvolvimento atípico nas suas intervenções embora acreditem que isso seja de 

grande importância na sua inclusão na comunidade escolar.  

 

Esporte Adaptado 

Segundo Santana (2010), profissionais da saúde começaram a trabalhar com a 

finalidade de reabilitação das pessoas com deficiência (lesão medular, traumatismos e 
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amputações) após a Segunda Grande Guerra Mundial. Stead Ward e Petersen (1997), 

afirmam que os pioneiros trabalhos foram realizados pelo Dr. Ludwing Guttman, no 

centro de recuperação de Stoke Mandeville, na Inglaterra, que originalizou as primeiras 

modalidades adaptadas e então em 1960 ocorre os primeiros jogos Paralímpicos. 

No Brasil, em 1958, com a fundação de dois clubes surgiu o esporte adaptado, 

que vem evoluindo muito desde então. Atualmente é administrado por seis grandes 

instituições: a Associação Brasileira de Desporto para Cegos (ABDC), Associação 

Nacional de Desporto para Excepcionais (ANDE) cuida dos paralisados cerebrais e 

lesautres, Associação Brasileira de Desportos em Cadeiras de Rodas (ABRADECAR), 

Associação de Desportos para Amputados (ABDA), Associação Brasileira de Desportos 

para Deficientes Mentais (ABDEM) e a Confederação Brasileira de Desportos para 

Surdos (ABDS) e não está vinculada ao Comitê Paralímpico Brasileiro. 

 

Educação Física Especial 

Esse campo de atuação se caracteriza pelo foco no atendimento exclusivo de 

pessoas com deficiência, e busca atuar em cima de comportamentos com técnicas de 

redução e/ou ensino direto. De acordo com Chereguini (2016), “intervenções com 

exercícios físicos podem fazer parte do tratamento interdisciplinar, mas a prática do 

exercício não tem finalidade em si mesma, mas sim para modificar o quadro específico 

do comportamento alvo relacionado ao repertório com desenvolvimento atípico.”. 

 

2.3 Tecnologias de ensino sob a perspectiva da análise do comportamento 

 A seguir serão apresentados alguns procedimentos, estratégias de atendimento, 

princípios da abordagem científica da Análise do Comportamento. 

Características de um ensino programado 

Segundo Todorov (1982), esta proposta de intervenção baseia-se nos preceitos 

da analise do comportamento aplicado, que é uma abordagem da cientifica que em geral 

compreende a aprendizagem a partir das interações humanas com o ambiente. Seu 

principal expoente foi Fredderich Skinner e apresenta como princípios de reforçamento 

positivo, aprendizagem gradual, repetição e o parcelamento das tarefas, ensinadas 

previamente em separado.  
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 “Skinner parte da constatação de que há ordem e regularidade no 
comportamento. Um vago senso de ordem emerge da simples observação 
mais cuidadosa do comportamento humano. Estamos todos continuamente 
analisando circunstâncias e predizendo o que os outros farão nessas 
circunstâncias, e nos comportamos de acordo com nossas previsões. Fosse 
possível, isto é, se as interações entre os indivíduos fossem caóticas, 
simplesmente não estaríamos aqui”. (TODOROV, 1982) 

 

A partir dessa abordagem os principais conceitos que serão utilizados para o 

desenvolvimento da programação de ensino do presente estudo serão: Condicionamento 

Operante, Reforçamento Positivo, Analise da Tarefa, Modelagem (Shaping) e 

Esvanecimento (Fading). 

 

Condicionamento Operante e Reforçamento Positivo 

Estes dois conceitos têm uma relação muito próxima e formam a base do 

planejamento do nosso trabalho, Segundo Martin (2001), “O condicionamento operante 

é um tipo de aprendizagem em que o comportamento é modificado por  suas 

consequencias. Um tipo importante de consequencia que influencia nosso 

comportamentoé chamado de reforço positivo”. E concordando com esta afirmação 

Chereguini (2016) discorre que “A depender das conseqüências do que fazemos (do 

nosso comportamento), há uma maior ou menor probabilidade desses nossos 

comportamentos se repetirem no futuro”.  

Seguindo a lógica dos conceitos anteriormente definidos, a tarefa foi analisada 

em termos de repertórios motores requisitos e, então, planejada uma divisão em níveis 

de dificuldade graduais. O propósito foi que prever que durante a intervenção os 

participantes melhorem seus repertórios motores relacionados ao desempenho de 

mobilidade (CILLO, 2002), incorporando padrões de movimento menos lesivos e, 

consequentemente, contribuindo para uma melhor desenvoltura na vida diária. 
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Figura 1. Imagem retirada de Cillo (2002). 

Podemos entender que essa formato de divisão das atividades busca estimular o 

participante para que em situações na sua vida diária semelhantes ao treinamento ele 

tenha maior probabilidade de deslocar-se com mais eficiencia diminuindo assim o gasto 

energetico e o impacto musculo-articular nas regioes não afetadas pela deficiencia.  

Sobre os metodos da Analise do Comportamento Aplicada utilizaremos de dois 

recursos para fomentar a aprendizagem, são estas a Modelagem e o Esvanecimento, 

essas estrategias contrapoem do ponto de vista que a modelagem e caminha do menor 

para o maior grau de auxilio e o esvanecimento faz o caminho contrario, porem nesse 

sob a perspectiva desse estudo elas são complementares ao passo de que a divisão dos 

exercicios em níveis aproximados se baseia no principio da modelagem e o auxilio 

ofertado em cada nível para a execução mais eficiente da tarefa fundamentando no 

conceito do esvanecimento.   

 

Analise da tarefa 

Segundo Martin (2001), análise de tarefa é dividir uma tarefa em componentes 

menores, para que a tarefa possa ser aprendida com mais facilidade e possamos 

monitorar as melhoras. 

A partir de uma revisão de literatura não sistemática, não foram encontrados 

artigos científicos que descrevessem movimentos do surfe praticados por pessoas com 

deficiência. O único estudo encontrado foi de Moreira (2007) que permitiu estabelecer 

algumas diretrizes. Ainda assim, foram necessárias adequações ao perfil dos 

participantes-alvo deste estudo. Foram utilizados, ainda, estudos que pudessem auxiliar 

com orientações sobre os passos para realizar análise de tarefas em outros contextos que 

não esportivos. 
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Passos para a análise da habilidade motora 

Baseado em Carr (1998), utilizando a técnica de observação visual, a análise é 

dividida em seis passos: 

Passo 1 - Determinar os objetivos da habilidade 

Estar consciente desses objetivos é de suma importância, pois eles determinam a 

técnica e a mecânica que seu atleta precisará usar para executar a habilidade com 

sucesso; é importante o técnico conhecer os objetivos de cada habilidade. 

Passo 2 - Observar as características especiais da habilidade 

Segundo a maneira e condições nas quais seu atleta executa a habilidade. As 

condições nas quais os atletas executam as habilidades também diferem 

consideravelmente. Algumas condições são controladas e previsíveis e outras variam 

consideravelmente e são imprevisíveis.  

Passo 3 - Estudar desempenhos excelentes da habilidade 

Quando o técnico observa atletas de elite executando uma habilidade, ele tem 

um quadro da velocidade, ritmo, potência, posições corporais e outras características 

que compõem um desempenho de qualidade, isso ajuda e entender os padrões básicos 

de movimentos na técnica da habilidade.  

Passo 4 - Dividir a habilidade em fases 

O próximo passo é dividir em fases, a habilidade que o técnico está interessado 

em treinar, este processo é importante porque ele torna o trabalho bem mais fácil, 

quando você procura por erros no desempenho do atleta. A maioria das habilidades 

consiste em diversas fases. Uma fase é um grupo conectado de movimento que parecem 

independentes e que o atleta une na execução da habilidade completa. 

Esta análise pode ser segmentada nas seguintes fases: 

 Movimento preparatório e concentração; 

 Balanceio (elevação); 

 Movimentos produtores de força; 

 Continuidade (ou recuperação).  

 

Passo 5 - Dividir cada fase em elementos-chaves 

Após ter escolhido as fases mais importantes de uma habilidade, o treinador 

deve direcionar sua atenção para a tarefa de dividir cada fase em seus elementos-chaves. 
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Os elementos-chaves são movimentos distintos que se unem para compor uma fase. 

Importante lembrar que há mais de um elemento-chave em cada habilidade.  

Passo 6 - Entender as razões mecânicas da execução de cada elemento-chave 

É um passo muito importante, ele mostra-nos como devemos entender como a 

mecânica compõe as técnicas esportivas. Pois, todos os movimentos fundamentais que o 

atleta faz esta assentada em princípios mecânicos. Portanto, uma vez identificados os 

elementos-chaves da habilidade que esta sendo analisado, o técnico deve entender os 

propósitos mecânicos de cada elemento. 

 

Modelagem (do inglês, Shaping) 

Para Chereguini (2016) o conceito de modelagem “caracteriza-se pelo ensino de 

um novo comportamento (alguma tarefa que o aluno ainda nunca fez) por meio de 

reforçamento de pequenas e gradativas aproximações até que a meta alvo final seja 

alcançada”.  

Reforçamento de “aproximações” sucessivas, ou de tentativas cada vez mais 

próximas da execução correta, uma aproximação de cada vez até que a resposta 

desejada ocorra (MARTIN, 2001) 

 

Esvanecimento (do inglês, Fading) 

“O propósito do uso do esvanecimento é melhorar o desempenho de um 

determinado comportamento, seja em termos de freqüência, de qualidade de execução 

ou de independência na realização”, afirma. Chereguini (2016) 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um programa de reabilitação de mobilidade pelo surfe para pessoas 

com atraso no desenvolvimento locomotor. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Aperfeiçoar o procedimento a partir na entrevista de profissionais que atuam nas 

áreas envolvidas ao do programa (Educação Física, Fisioterapia e Psicologia) 

sobre aspectos metodológicos, éticos e possível eficácia da proposta de 

reabilitação. 

 

 Estabelecer uma hierarquia de uma demanda crescente desde baixa mobilidade 

até a proficiência na habilidade final. 

  

 Proposição de baterias de testes, seguida de aplicação piloto, que possam 

identificar e acompanhar o desenvolvimento motor e de mobilidade. 

 

 Elaborar e proporcionar uma capacitação voltada a possíveis aplicadores e staffs 

do programa de reabilitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

 

4. METODOLOGIA 

 

A elaboração do programa seguiu os passos descritos nos tópicos da revisão de 

literatura acerca da análise da tarefa. Para tanto, foram realizadas dez reuniões 

envolvendo surfistas experientes, professores de Educação Física e um analista do 

comportamento. O planejamento do programa teve como referência a melhoria da 

mobilidade e de valências físicas, pressupondo a alta do paciente em programas 

tradicionais de reabilitação, a correspondência com ultima fase do ensino programado 

que é a de deslizar de forma independente sobre as águas do mar (Figura 

1).

 

Figura 1. A imagem mostra Davi Teixeira (Davizinho), de apenas 10 anos, mesmo com 

limitações controlando as ondas. Foto: Regina Tolomei. Retirada do site: 

http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/noticia/2015/09/menino-que-encantou-

medina-disputa-mundial-de-surfe-adaptado-nos-eua.html) 

 

Além disso, este estudo utilizou-se de abordagem qualitativa, voltada para 

compreensão do impacto da proposta de um programa de reabilitação pelo surfe para 

pessoas com atraso no desenvolvimento locomotor. Neste sentido, o presente estudo 

apresentará uma proposta de programa de reabilitação junto a entrevistas realizadas 

através de questionário aberto e junto a cinco profissionais da área da saúde. Todos os 



23  

profissionais entrevistados possuíam, pelo menos, três anos de atuação específica na 

área de formação. 

 

4.1 Caracterização dos participantes 

IDENTIFICAÇÃO 
DO 

PARTICIPANTE 

ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL ATUAL 

RELAÇÃO COM A TEMÁTICA 
DO PROGRAMA DE 

REABILITAÇÃO 

EF 1 
Hospital de reabilitação 

neurológica da locomoção 
Reabilitação 

EF 2 
Espaço de Terapias e 

educação  
Reabilitação e condicionamento 

físico 

FS 1 
Centro de Reabilitação 

Particular 
Reabilitação 

FS 2 
Centro de Reabilitação 

Particular 
Reabilitação 

FS 3 
Centro de Reabilitação 

Particular 
Reabilitação 

Ps 
Analista do Comportamento 
para pessoas com Autismo 

Princípios da análise do 
Comportamento Procedimentos 

de ensino 
Legenda: EF - Profissional de Educação Física; FS – Fisioterapeuta; PS – Psicólogo. 

  

Buscou-se incentivar os participantes a pensarem sobre o tema e mostrar 

aspectos que julgam relevantes, abrindo espaço para interpretarmos de modo geral seus 

discursos. Usamos como técnica de investigação a observação participante e a aplicação 

de um questionário estruturado com questões abertas, que possibilitou aos participantes, 

a utilização de linguagem própria e emitir suas opiniões sobre as questões trazidas. 

Antes da aplicação do questionário (Apêndice A), foi assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice B), onde os sujeitos concordaram com a 

participação na pesquisa. As respostas dos participantes foram digitadas (Apêndice C) e 

analisadas em comparação a proposição inicial do programa de reabilitação. 

Segundo Gil (2002), “o fato percebido diretamente na observação direta leva 

vantagem quando comparado a outros instrumentos”. Segundo Gil (2002) e Marconi e 

Lakatos (2003), a observação apresenta as seguintes vantagens: possibilita meios diretos 

e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de fenômenos; propicia a coleta de 

dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais; permite obter dados não 

contemplados em questionários e entrevistas. 
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Assim, é possível obter dados subjetivos relacionando as opiniões, os valores e 

as atitudes dos entrevistados. Através do material produzido, pudemos analisar algumas 

questões relacionadas à proposta de um programa de reabilitação pelo surfe pra pessoas 

com atraso no desenvolvimento locomotor, conhecer e compreender as dificuldades que 

profissionais e pacientes e compreender as contribuições para melhorar a atuação na 

reabilitação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Serão apresentados aqui os seguintes conteúdos: 1. Etapas do programa de 

reabilitação; 2. Bateria de testes e aplicação Piloto; 3. Folha de registro; 4. 

Considerações sobre o manejo dos auxílios e critérios de alcance de desempenho; 5. 

Discussão sobre as respostas das entrevistas e; 6. Informações gerais sobre a 

capacitação de aplicadores e staffs. 

 

Etapas do programa de reabilitação 

A proposta inicial das 22 etapas gerais do programa de reabilitação é 

apresentada abaixo: 

1. Equilíbrio estático deitado com apoio dos cotovelos em plataforma estável fora 
d’água (por 5 segundos) 

a. Prancha larga 
b. Prancha estreita 

 
2. Equilíbrio estático deitado em plataforma instável anteroposterior fora d’água 

a. Plataforma baixa – prancha longa (longboard) 
b. Plataforma baixa – prancha média (funboard) 
c. Plataforma baixa – prancha curta (kneeboard) 
d. Plataforma alta – prancha longa (longboard) 
e. Plataforma alta – prancha média (funboard) 
f. Plataforma alta – prancha curta (kneeboard) 

 
3. Equilíbrio estático deitado em plataforma instável lateral fora d’água 

a. Plataforma baixa – prancha longa (longboard) 
b. Plataforma baixa – prancha média (funboard) 
c. Plataforma baixa – prancha curta (kneeboard) 
d. Plataforma alta – prancha longa (longboard) 
e. Plataforma alta – prancha média (funboard) 
f. Plataforma alta – prancha curta (kneeboard) 

 
4. Equilíbrio recuperado deitado em plataforma instável anteroposterior fora 

d’água  
a. Plataforma baixa – prancha longa (longboard) 
b. Plataforma baixa – prancha média (funboard) 
c. Plataforma baixa – prancha curta (kneeboard) 
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d. Plataforma alta – prancha longa (longboard) 
e. Plataforma alta – prancha média (funboard) 
f. Plataforma alta – prancha curta (kneeboard) 

 
5. Equilíbrio recuperado deitado em plataforma instável lateral fora d’água 

a. Plataforma baixa – prancha longa (longboard) 
b. Plataforma baixa – prancha média (funboard) 
c. Plataforma baixa – prancha curta (kneeboard) 
d. Plataforma alta – prancha longa (longboard) 
e. Plataforma alta – prancha média (funboard) 
f. Plataforma alta – prancha curta (kneeboard) 

 
6. Equilíbrio estático deitado em plataforma instável multiplanos fora d’água 

a. Plataforma baixa – prancha longa (longboard) 
b. Plataforma baixa – prancha média (funboard) 
c. Plataforma baixa – prancha curta (kneeboard) 
d. Plataforma alta – prancha longa (longboard) 
e. Plataforma alta – prancha média (funboard) 
f. Plataforma alta – prancha curta (kneeboard) 

 
7. Equilíbrio recuperado deitado em plataforma instável multiplanos fora d’água 

a. Plataforma baixa – prancha longa (longboard) 
b. Plataforma baixa – prancha média (funboard) 
c. Plataforma baixa – prancha curta (kneeboard) 
d. Plataforma alta – prancha longa (longboard) 
e. Plataforma alta – prancha média (funboard) 
f. Plataforma alta – prancha curta (kneeboard) 

 
8. Equilíbrio estático com mãos próximo ao peito 

a. Plataforma instável anteroposterior 
b. Plataforma instável lateral 
c. Plataforma instável multiplanos 

  
9. Equilíbrio estático com braços estendidos segurando bico da prancha 

a. Plataforma instável anteroposterior 
b. Plataforma instável lateral 
c. Plataforma instável multiplanos 

 
10. Equilíbrio estático com braços estendidos sem apoio 

a. Plataforma instável anteroposterior 
b. Plataforma instável lateral 
c. Plataforma instável multiplanos 
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11. Equilíbrio estático e adução unilateral dos braços alternados em plataforma 
estável 

 
12. Equilíbrio estático e remar em plataforma instável multiplanos fora d’água 

a. Prancha larga 
b. Prancha estreita 

 
13. Autorresgate sem onda 

a.  Cair e flutuar (boiar) 
1. Decúbito ventral com colete salva vidas 
2. Decúbito dorsal com colete salva vidas 
3. Estrela com colete salva vidas 
4. Decúbito ventral com colete auxiliar de flutuação 
5. Decúbito dorsal com colete auxiliar de flutuação 
6. Estrela com colete auxiliar de flutuação 

b. Cair e se apoiar na prancha com colete salva vidas 
c. Cair e se apoiar na prancha com colete auxiliar de flutuação 
d. Cair, se apoiar e fazer tartaruga com colete salva vidas 
e. Cair, se apoiar e fazer tartaruga com colete auxiliar de flutuação 
f. Cair e subir perpendicularmente na prancha com colete salva vidas 
g. Cair e subir perpendicularmente na prancha com colete auxiliar de 

flutuação 
h. Cair, subir perpendicularmente e girar no sentido longitudinal da prancha 

com colete salva vidas 
i. Cair, subir perpendicularmente e girar no sentido longitudinal da prancha 

com colete auxiliar de flutuação 
j. Decúbito ventral sem colete 
k. Decúbito dorsal sem colete 
l. Estrela sem colete 
m. Cair e se apoiar na prancha sem colete 
n. Cair, se apoiar e fazer tartaruga sem colete 
o. Cair e subir perpendicularmente na prancha sem colete 
p. Cair, subir perpendicularmente e girar no sentido longitudinal da prancha 

sem colete 
 

14. Remar com colete auxiliar de flutuação sem onda 
a. Prancha larga, por 1,5 metros 
b. Prancha larga, por 3 metros 
c. Prancha larga, por 5 metros 
d. Prancha estreita, por 3 metros 
e. Prancha estreita, por 5 metros 

 
15. Cair, subir na prancha e remar com colete auxiliar de flutuação 
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a. Prancha larga 
b. Prancha estreita 

 
16. Cair, subir na prancha e remar sem colete 

a. Prancha larga 
b. Prancha estreita 

 
17. Deslize com apoio dos cotovelos sem remada por 2 metros sem colete (aumentar 

critério de proficiência) 
a. Prancha larga 
b. Prancha estreita 

 
18. Subir de apoio nos cotovelos para mãos ao lado do peito 

a. Plataforma estável (prancha larga) 
b. Plataforma instável anteroposterior (prancha larga) 
c. Plataforma instável lateral (prancha larga) 
d. Plataforma instável multiplanos (prancha larga) 
e. Prancha larga na água 
f. Prancha estreita na água 

 
19. Subir de apoio nos cotovelos para braços estendidos verticalmente 

a. Plataforma estável (prancha larga) 
b. Plataforma instável anteroposterior (prancha larga) 
c. Plataforma instável lateral (prancha larga) 
d. Plataforma instável multiplanos (prancha larga) 
e. Prancha larga na água 
f. Prancha estreita na água 

 
20. Subir de apoio com mãos ao lado do peito para ajoelhado com apoio dos braços 

a. Plataforma estável (prancha larga) 
b. Plataforma instável anteroposterior (prancha larga) 
c. Plataforma instável lateral (prancha larga) 
d. Plataforma instável multiplanos (prancha larga) 
e. Prancha larga na água 
f. Prancha estreita na água 

 
21. Subir de apoio com mãos ao lado do peito para ajoelhado sem apoio dos braços 

a. Plataforma estável (prancha larga) 
b. Plataforma instável anteroposterior (prancha larga) 
c. Plataforma instável lateral (prancha larga) 
d. Plataforma instável multiplanos (prancha larga) 
e. Prancha larga na água 
f. Prancha estreita na água 



29  

 
22. Etapa final – Remar, subir de apoio com mãos ao lado do peito para ajoelhado 

sem apoio dos braços seguida de deslize, por 5 segundos 
a. Prancha larga 
b. Prancha estreita 

 

Bateria de testes e aplicação Piloto 

A Tabela 1 apresenta a bateria total de testes (sendo então consideradas as 

variáveis dependentes do estudo) foi subdividida em duas categorias, curta e longa: 

Tabela 1. Descrição da bateria total de testes (variáveis dependentes). 

BATE-
RIA 

PERIODI-
CIDADE 

PROTOCOLOS 
DE TESTES 

ENVOLVIDOS 

ASPECTOS 
ANALISADOS NOS 

PROTOCOLOS 

AFETA O 
EQUILÍBRIO 

Curta 

Após 
alcance de 
critério de 

desempenho 
nos níveis 
pares de 
treino. 

1-Resistência 
muscular 
localizada 

(abdômen); 
___________ 
2-Potência de 

membros 
superiores; 

___________ 
3-Flexibilidade 

(sentar e 
alcançar); 

1- Número de 
abdominais em 1 

minuto. 
__________________ 
2- Tempo de voo e a 

distância do arremesso. 
 

__________________ 
3- Alcançar a maior 
distância possível. 

Diretamente 
 
 
 

Indiretamente 
 
 

Diretamente 

Longa 

Antes  da 
primeira 
sessão de 

treino; 
Após 

alcance de 
critério de 

desempenho 
no ultimo 
nível e;  

A cada dois 
meses de 

treino. 

1- Wingate 
ergômetro de 

braço; 
 
 

______________ 
2-

Baropodometro. 

1-uma carga por 30 
segundos. 

 
 
 
 
 
 

__________________ 
2- assimetrias, 

desníveis e desvios 
posturais, equilíbrio 

corporal e oscilações do 
centro de pressão. 

 
Indiretamente 

 
 
 

Diretamente 
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Informações adicionais sobre a aplicação dos testes: 

Bateria Curta: 1. Teste de resistência muscular localizada (abdome) - o 

participante deve realizar o maior número de abdominais, no intervalo de 1 minuto, no 

momento do teste, o braço deverá permanecer cruzado à frente do tórax (CURSO 

PRÁTICO DE DANÇA ESPORTIVA EM CADEIRA DE RODAS, IV, 2013); 2. Teste 

de potência de membros superiores - sentado em um colchonete e apoiado em parede, o 

participante realizará dois arremessos com bolas de medicine Ball (1 kg e 5 kg), serão 

registrados o tempo de vôo e a distância do arremesso, o resultado da potência será 

obtido pela fórmula: Potência = (peso medicine Ball x distância em metros) / tempo em 

segundos (CURSO PRÁTICO DE DANÇA ESPORTIVA EM CADEIRA DE RODAS, 

IV, 2013); 3 - Teste de flexibilidade será avaliada por meio do banco de Wells, onde o 

participante tentará alcançar a maior distância possível, inclinando o tronco e 

estendendo os braços à frente (CURSO PRÁTICO DE DANÇA ESPORTIVA EM 

CADEIRA DE RODAS, IV, 2013);  

Bateria Longa: 1. Teste de Wingate para o ergômetro de braço - seguindo as 

recomendações de Inbar, Bar-Or e Skiner (1996), sendo dividido em: aquecimento: 

deve ser um exercício intermitente, com duração de 5 a 10 minutos, no qual exercício e 

repouso são intercalados de 30 em 30 segundos, deixando a freqüência cardíaca média 

por volta de 150 bpm durante o exercício, teste: realizará em um ergômetro o máximo 

de velocidade em 30 segundos e volta à calma: para minimizar efeitos como tonturas, 

enjôos e afins o participante continuará em atividade com carga leve durante 2 ou 3 

minutos (CURSO PRÁTICO DE DANÇA ESPORTIVA EM CADEIRA DE RODAS, 

IV, 2013); 2. Teste do Baropodômetro - tem o intuito de verificar assimetrias, desníveis 
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e desvios posturais, o equilíbrio corporal e as oscilações do centro de pressão 

 

Imagem 1. Baropodometro Arkipelago guiado pelo programa FOOTWORK.  

 

Que ao longo da aplicação do estudo programado serão aplicados dois tipos de 

sondagens para comparação inter e intra participantes, sondagens em períodos curtos de 

mês a mês e sondagens em períodos longos uma no inicio e outra ao final, os dados 

obtidos pelas folhas de avaliação. 
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Figura 1. Imagem do laboratório de biomecânica, testando a análise de dados dos testes piloto. 



33  

 

Figuras 2. Imagem do laboratório de biomecânica, testando a análise de dados dos testes piloto. 

 

Folha de registro 

Segue abaixo um exemplo de folha de registro (frente e verso), referente a etapa 

1 (Figura 3). 
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Considerações sobre o manejo dos auxílios e critérios de alcance de desempenho 

Segundo Todorov (1982), esta proposta de intervenção baseia-se nos preceitos 

da analise do comportamento aplicado, que é uma abordagem da cientifica que de 

maneira geral compreende a aprendizagem a partir das interações humanas com o 

ambiente. Seu principal expoente foi Fredderich Skinner e apresenta como princípios de 

reforçamento positivo, aprendizagem gradual, repetição e o parcelamento das tarefas, 

ensinadas previamente em separado.  

 “Skinner parte da constatação de que há ordem e regularidade no 
comportamento. Um vago senso de ordem emerge da simples observação 
mais cuidadosa do comportamento humano. Estamos todos continuamente 
analisando circunstâncias e predizendo o que os outros farão nessas 
circunstâncias, e nos comportamos de acordo com nossas previsões. Fosse 
possível, isto é, se as interações entre os indivíduos fossem caóticas, 
simplesmente não estaríamos aqui”. (TODOROV, 1982). 

 

Sendo assim falamos sobre parcelamento das tarefas e de como o esvanecimento 

vai contribuir para facilitar o processo de aprendizagem das tarefas. O primeiro passo do 

ensino programado é o ponto de partida por ser a tarefa mais simples e vamos através de 

pequenos passos ou conquistas chegando no passo vinte e dois que é o nosso objetivo, 

com isso vamos melhorar a qualidade de execução e a independência na realização das 

tarefas planejadas. 

 

Discussão sobre as respostas das entrevistas 

Para a entrevista, orientações orais e textuais foram apresentadas 

individualmente aos participantes e, após esclarecimentos adicionais, foi apresentado o 

questionário contendo dez questões (Apêndice 1). Os participantes responderam às 

entrevistas oralmente. Em seguida, todas as respostas às entrevistas foram transcritas e 

estão apresentadas no Apêndice 3. De forma geral foi difícil conseguir as entrevistas por 

ser um campo de atuação onde as pessoas não se expõem e nem são muito amistosas em 

compartilhar conhecimentos, alguns profissionais mais que outros foram menos 

solícitos vamos dizer assim. Mas de forma geral fiquei até satisfeito com os dados 

obtidos, em média as entrevistas duraram aproximadamente uma hora e algumas 

duraram até três horas contando com bate papo e muitas críticas, creio que criamos 
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certo desconforto com o tema do estudo e também com o conteúdo. No final acredito 

que ficara bem caracterizado nas respostas o resultado do nosso esforço. 

 

Análise do participante EF1: 

 Foi o que demorou mais a ser entrevistado e o que tivemos mais retorno sobre o 

método escolhido e algumas definições mais abrangentes do tema escolhido. Contudo o 

mesmo acrescentou muito para que no futuro possamos melhorar e aperfeiçoar a 

pesquisa. 

Levando em conta as respostas das questões 1 e 2 respectivamente: 

 1 - Sim acredito, o esporte faz com que os pacientes sempre façam algo mais. Com 

relação a adesão o fator do prazer e a socialização são os fatores que vão contribuir 

mais para isso. 

 2 - Sim, a resistência muscular e a consciência corporal é fundamental para enfrentar 

os desafios do cotidiano e permite a independência, paralelo a isso a auto confiança de 

enfrentar essas situações desafiantes tem a percepção que esta melhorando. 

Realmente acredita que o programa pode funcionar e ainda trouxe questões 

relevantes para o refinamento em uma próxima etapa. 

 

Análise do participante EF2: 

 Muito difícil de obter as respostas por conta da estrutura organizacional do 

trabalho desse participante e achar métodos para que fosse possível isso foi muito 

dispendioso para todos os envolvidos. 

Nas questões 5 e 6 trouxe compreendeu e mostrou que estamos no caminho 

certo: 

5 - Penso que a etapa 1 contemplaria pessoas com dificuldade de equilíbrio estático, 

com pouca percepção de espaço, com mobilidade reduzida e pouca força abdominal. 

6 - Penso que sim. Acredito que a estratégia do auxílio seja de extrema importância e 

que adequá-lo a dificuldade do aluno pode ajudá-lo durante o processo de ensino para 

que o mesmo possa evoluir e atingir ou se aproximar da ultima etapa do programa. 

 

Análise do participante FS1: 

 Devo mencionar que quase saiu agredido desta entrevista dito que esse 

profissional só quis entender que eu tomaria seu campo de atuação, somente quando 
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terminei de explicar e resumir de forma adequada a pesquisa foi que obtive com sucesso 

o resultado da entrevista. 

Mesmo com toda aversão inicial deu um parecer positivo sobre o programa nas 

questões 3 e 4: 

3 - Sim, pois o paciente esta em constante avaliação para que se tenha o objetivo final 

que é a alta. 

4 - Ocorre coerência nas etapas e o principal ponto positivo para o ganho de 

desenvolvimento físico e motor é a estabilização central. 

 

Análise do participante FS2: 

 Ao contrario do outro profissional foi muito prestativo e colaborou muito, 

contudo não conhecia a grade curricular da Educação Física e fez criticas não 

fundamentadas a nossa formação, porém depois que esclareci e mostrei a grade 

curricular que esta aberta a todos na pagina da UFC consegui a aprovação desse 

profissional com relação ao estudo em si. 

A contribuição foi muito proveitosa nas questões 5 e 6 

5 - Pessoas apenas com seqüelas de membros inferiores que possuam boa sustentação 

de tronco. Limitação: deficiência intelectual, indivíduos que não possuem uma boa 

sustentação de tronco para se manterem em postura sentada e que possuem algum 

comprometimento de membros superiores. 

6 - Sim, acho importante, pois de acordo do grau de lesão e evolução do paciente, 

este vai ganhando mais autoconfiança e independência. 

  

Análise do participante FS3: 

Colaborou muito e fez muitos elogios ao programa, porém foi muito eloqüente 

quando falamos em falar sobre o professor de Educação Física enquanto atuar em 

programas de reabilitação. 

Nas questões 3 recebemos uma resposta positiva para o programa e na 7 só os 

profissionais de fisioterapia tiveram essa visão: 

3 - Sim. As melhoras são referentes a evolução do paciente nos exercícios, 

conquistando independência e a diferença é que nesse caso não haverá “alta”.  

7 - Não concordo com o profissional de Educação Física ser responsável por reabilitar, 

pois não cabe a ele essa competência. 
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Análise do participante PS: 

 Apesar de suas limitações em alguns aspectos do estudo em questão colaborou 

muito e foi o profissional que mais demonstrou prazer em participar da pesquisa. 

Nas questões 4 e 6 sua área especifica de atuação foi extremante importante para 

o programa: 

4 - Ponto positivo é ser quebrado em várias etapas, e pode ser negativo se os passos 

forem muito longos. Porem visualiza mais pontos positivos do que negativos. 

6 - sim, extremamente importante, por que é justamente isso que o programa pode da 

certo. 

 

Informações gerais sobre a capacitação de aplicadores e staffs 

 Por meio do projeto de extensão junto a Universidade Federal do Ceará (UFC), o 

qual este estudo está vinculado, foi promovido um curso de Capacitação sobre resgate e 

Salvamento. O curso foi realizado para 20 pessoas, sendo oito concluintes, alunos do 

curso de Educação Física do Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) da UFC.  

O curso foi realizado entre as datas de 27 de setembro e 04 de outubro de 2016 

com carga horária de 22 horas, ao longo de quatro dias. Os conteúdos do curso foram: a) 

Atendimento Pré-hospitalar (6 horas – teórico); b) Salvamento em piscina (6 horas – 

teórico/prático); c) Salvamento Aquático com equipamentos (6 horas – teórico/prático) 

e; d) Salvamento Aquático com pranchas de surfe (4 horas – teórico/prático). 

Em afogados A divulgação da capacitação foi feita em meio às mídias digitais 

facebook e instagram, direcionadas aos estudantes do IEFES. No processo de seleção 

foi divulgado aos interessados, via e-mail, que a capacitação fazia parte da seleção de 

aplicadores e staffs. 

 A realização do curso contou com o apoio e incentivo do diretor do IEFES, o 

professor doutor Antônio Barroso Lima. O curso foi ministrado nas dependências do 

IEFES, salas do bloco didático e piscina (Figura 4 e 5), e também na “Praia da Leste”, 

na cidade de Fortaleza/CE, localizada em frente ao Centro de Treinamento e 

Desenvolvimento Humano (CTDH). Os certificados foram emitidos aos concluintes, 

que apresentaram pelo menos 75% de participação nas aulas. Aos concluintes do curso 

foram enviados e-mail solicitado críticas ao curso realizado, sugestões para novos 
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cursos relacionados a mesma temática e perguntado sobre o interesse e disponibilidade 

para participar de aplicador e staff do programa de reabilitação. 

 

Figura 4. 

 

Figura 5. Imagens do primeiro dia de curso.
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6. CONCLUSÃO 

 

O estudo contou com a elaboração de um ensino programado, folha de registro, 

estudos e elaboração de baterias de testes, capacitação para staffs e entrevistas para 

profissionais que atuam na área de reabilitação para a verificação da possibilidade de 

eficácia do programa sobre a visão desses profissionais que me deu parâmetros e 

argumentos para o texto acima, tive dificuldades com relação a horários e 

deslocamentos para acompanhar e poder aplicar as entrevistas. Uma das minhas maiores 

recompensas foi o privilegio de estar com profissionais apaixonados pelo que fazem e 

ter convivido com pessoas maravilhadas pela possibilidade de vislumbrar pessoas 

voltando ou chegando próximo de uma rotina “nornal”. Na aplicação dos questionários, 

o bate papo e proximidade deixou bem clara o quão impactante é a vivência de atuação 

na aera no dia a dia.  

O surfe esta relacionado com bem estar e saúde, percebemos que os indivíduos 

desta pesquisa relatam que positivamente pode vir a ter uma melhora nas condições 

físicas e gerais do humano, aumentando a paciência, o físico, interação com as pessoas e 

a natureza e até conseguindo melhorar com seu eu interior. Todos os profissionais que 

participaram das entrevistas contribuíram de forma importante para a melhoria e 

refinamento da pesquisa. Fica ainda o desejo de ampliar a área de atuação e contribuir 

com a sociedade de uma forma geral para que abranja todos a fim de superar as 

dificuldades relacionadas à seus limites. 
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APÊNDICE 1 
 

Universidade Federal do Ceará 

Nome:_________________________________________________________________ 

Profissão:_______________________________________________________________ 
 
Introdução: 

 Sabe-se que o tratamento a pessoas em reabilitação acontece em centros clínicos fechados e 
hospitais especializados, a proposta do trabalho é estabelecer um plano programado e sistematizado de 
ações e níveis de auxilio de forma controlada que permita a reabilitação de algumas valências 
fundamentais voltada para a reabilitação 

 de mobilidade em um ambiente de praia. Assim usando repertório motor que buscam 
semelhança a movimentos típicos do surfe a idéia é que o participante passe por todas as etapas busque a 
independência. 

Os participantes do projeto piloto serão cinco professores do IEFES (Instituto de Educação 
Física e Esportes) da Universidade Federal do Ceará UFC voluntários. 

Para o projeto propriamente dito serão selecionadas pessoas com atraso no desenvolvimento 
motor de membros inferiores e com desenvolvimento comunicativo e intelectual típico, membros 
superiores sem comprometimento. A coleta de dados será aplicada em forma de sessões de sessenta 
minutos, aproximadamente, dependendo de capacidade física de cada participante. Inicialmente o 
participante se submeterá a uma bateria de testes para verificar suas capacidades, ao longo da continuação 
do estudo serão realizados dois tipos de sondagens, para comparação individual e entre os participantes. 
Divididas em períodos curtos, de uma semana e em períodos longos de um mês. 

 
o Procedimentos 

Inicialmente os indivíduos foram submetidos à avaliação clínica para determinação do tipo da 
lesão, grau do comprometimento e da incapacidade funcional, por meio da aplicação da Escala de 
Classificação Neurológica da Lesão Medular (BARROS FILHO et al.,1994). 

Ao longo da aplicação do estudo programado serão realizados dois tipos de sondagens para 
comparação inter e intra participantes. Sondagens em períodos curtos de mês a mês e sondagens em 
períodos longos uma no inicio do estudo programado e outra ao final. Tabela 2 

A sessão acontecerá por cerca de uma hora seguindo a seqüência de Aquecimento, Preparação 
especifica, Intervenção, Adaptação ao mar com apoio total, conforme a tabela abaixo.   

 

Momentos da sessão Duração Objetivos Conteúdos gerais 

Aquecimento 5 min 
Preparação do 
movimento 

Alongamentos 

Aquecimento leve 

Preparação específica 10 min 
Trabalhar as dificuldades 
individuais 

Alongamentos e exercícios 
específicos para cada tipo e grau 
de comprometimento 

Intervenção 30 min 
Aumentar o desempenho 
de locomoção e 
mobilidade 

Passos do programa de ensino 

Adaptação ao mar c/ 
apoio total 

15 min 
Familiarizar-se com o 
ambiente da praia e o 
surfe 

Adaptação ao meio aquático 

Exercícios de respiração e apneia 

Orientação no mar 

 Aquecimento  
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Atividade inicial com duração máxima de cinco minutos com formato padrão para todos 
os participantes independente de seu comprometimento. 

 
 Preparação específica  

Segunda atividade tem objetivo de trabalhar as dificuldades dos participantes de forma 
individual, com duração máxima de dez minutos. 

Para cada tipo de necessidade e grau de comprometimento serão desenvolvidos 
educativos com intuito de melhorar o desempenho e minimizar qualquer desconforto na 
realização das atividades, respeitando as particularidades motoras/físicas possíveis: amputação, 
atrofia, hipertonia e espasmos.  

 
 Intervenção (30 min) 

Terá a duração de trinta minutos e baseia-se na utilização dos passos do programa de 
exercícios, seguindo a seqüência de graduação da dificuldade onde será testada para cada 
exercício uma primeira condição sem auxilio a fim de verificar a capacidade dos participantes de 
realizar a ação, caso este apresente uma resposta desejável por três vezes consecutivas, 
considerando o tempo, postura adequada e qualidade do movimento, passará para o nível de 
dificuldade seguinte. Se for apresentada uma resposta indesejável por três vezes cumulativas, 
então deverá ser fornecido um auxilio que varia do menor para maior grau de apoio, iniciando a 
ordem com dica auditiva, dica visual, dica física finalizando com auxilio físico total. Sempre que 
possível, será retirado gradativamente o auxílio até a realização do movimento de forma 
independente em uma nova condição de teste.  
 Toda vez que o participante passar por uma etapa do auxilio lhe será fornecido um estimulo 
reforçador arbitrário que deve ser positivo porem de intensidade inferior ao estimulo dado na passagem 
para o próximo passo da sequência de exercícios.  
 
 Adaptação ao mar com apoio total (15 min) 
Auxiliado pelos pesquisadores e staffs o participante ficara em contato com o mar, de maneira gradual ele 
poderá se adaptar e familiarizar com o ambiente da praia, onde se desenvolverão as ações do projeto. Esta 
é a parte final da sessão e deve durar no máximo de quinze minutos.  
Essa parte do atendimento tem caráter lúdico e oportuniza a aprendizagem da modalidade surfe bem 
como auxilia no contato do participante com a natureza. Sempre com 3 pessoas envolvidas, uma para 
registro de dados e duas para manipular e fazer auxilio. 
 

Questionário 
 

1) Você acredita que a aplicação do programa de reabilitação utilizando movimentos do surfe num 
ambiente de praia possa ser um diferencial que possibilite maior engajamento do paciente no 
tratamento? Se sim, qual o grau de influência (vantagens e/ou desvantagens) dessa característica sobre a 
adesão ao tratamento? 
_____________________________________________________________________________ 
 
2) Você acredita que intervenções programadas compostas por movimentos relacionados à prática do 
surfe possam gerar adaptações adequadas em pacientes com deficiência motora de membros inferiores 
a fim de que eles apresentem uma condição final de independência locomotora? Se sim, quais os 
principais pontos positivos e as possíveis limitações que possibilitariam o máximo de adaptações? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) O programa de reabilitação proposto na pesquisa pressupõe em sua etapa final a independência 
locomotora mediante proficiência (sem auxílio externo) na realização do movimento do surfe: “Remar, 
subir do apoio com mãos ao lado do peito para ajoelhado sem apoio dos braços, seguido do deslize por 5 
segundos em prancha curta”. Você acredita que haja equivalência entre a última etapa do programa e a 
“alta” ou “evolução” nos tradicionais programas de reabilitação? Quais as principais semelhanças e 
diferenças na pressuposição de equivalência entre essas 2 condições? 
_____________________________________________________________________________ 
   
4) Quais os principais pontos positivos e negativos que você considera sobre a sequência de 22 etapas 
do programa que caracterizam um aumento gradual de dificuldades em um programa de reabilitação? 



48  

Sob a sua análise, há coerência na progressão das etapas considerando um acumulo gradativo de 
habilidades motoras? 
_____________________________________________________________________________ 
5) Você acredita que as dificuldades de execução previstas na Etapa 1 possam contemplar pessoas com 
quais características motoras? Em contrapartida, quais as características motoras limitantes para 
participação programa a partir das demanda exigida na Etapa 1? 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Você acredita que a presente pesquisa insere–se no contexto da reabilitação de pessoas com atraso 
no desenvolvimento locomotor? Se sim, qual o grau de importância do programa incluir a 
característica de esvanecimento de auxílio, ou seja, de permitir aumentar ou reduzir o grau e os tipos de 
auxílio dependendo das dificuldades particulares dos participantes apresentadas em cada etapa? 
_____________________________________________________________________________________ 
7) Como você avalia a participação de profissionais de Educação Física (PEF) em programas de 
reabilitação? Se positiva, como você vê a possibilidade do PEF ser o principal responsável no 
planejamento de programas de reabilitação como o descrito nesta pesquisa? 
______________________________________________________________________ 
8) Para fins de segurança, o programa prevê o atendimento próximo e direto por 2 pesquisadores (um 
de cada lado da plataforma para manipulação e fornecimento de auxílio) mais um terceiro para registro 
dos dados. Além disso, você tem sugestões adicionais para melhorar a segurança no atendimento? 
______________________________________________________________________ 
9) Você acredita que a participação do programa possa produzir efeitos secundários sobre a 
autoconfiança e saúde de geral dos participantes? Quais outros efeitos secundários você acredita que 
possam ser produzidos? 
______________________________________________________________________ 
10) Você têm considerações adicionais? Se sim, conte-nos! 
______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

Universidade Federal do Ceará 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
  

Sou aluno do curso de Educação Física, da Universidade Federal do Ceará, e estou 
desenvolvendo a pesquisa intitulada “PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 
PELO SURFE PARA PESSOAS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO LOCOMOTOR”, 
sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Chereguini. O objetivo geral da presente pesquisa é elaborar um 
programa de reabilitação pelo surfe para pessoas com atraso no desenvolvimento locomotor. 

Para melhor detalhamento e ajuste na elaboração do programa serão utilizadas entrevistas 
individuais. Você está sendo convidado (a), na condição de participante da pesquisa, a responder a uma 
entrevista. Para participar deste estudo, você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. 
Gostaria de acrescentar que você não terá nenhum lucro e prejuízo profissional, financeiro nem pessoal, 
visto que as informações coletadas serão utilizadas apenas para a realização da pesquisa. A sua 
participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 
forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 
sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Você será esclarecido sobre qualquer aspecto 
que desejar saber e estará livre para participar ou recusar-se. Você tem a liberdade de retirar sua 
autorização ou consentimento a qualquer momento, sem que isto lhe traga prejuízo algum. Este estudo 
apresenta risco mínimo, como o fato de gerar um desgaste físico e mental ao longo da entrevista mas, 
para reduzir estes riscos, os pesquisadores estarão próximos a você e atentos a quaisquer sinais de 
desgaste. Os resultados estarão à sua disposição quando finalizado o estudo. Os dados e instrumentos 
utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) 
anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas 
vias, sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 
Caso precise entrar em contato com o pesquisador responsável, utilize o telefone: (85) 98826-1364. 
Eu, ___________________________________________________portador (a) do documento de 
Identidade ____________________, fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara 
e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações 
e poderei modificar a decisão de participar, se assim desejar. Declaro que concordo em participar desse 
estudo. Recebi uma via deste Termo de Assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 
minhas dúvidas. 

Fortaleza, __ de _____ de 2017. 
 

- Nome do participante ________________________ Ass. ______________________ 
 
- Nome da testemunha ________________________ Ass. ______________________ 
 
- Nome do profissional que aplicou o TCLE: André Luiz Rodrigues Silva Ass. ____________________ 

 
Endereço do(s) responsável (is) pela pesquisa:                                     
Nome: Paulo Chereguini 
Endereço: R: Dr. José Lourenço, 1420, ap106, Aldeota 60115-281 Fortaleza/CE 
Telefones para contato: (16) 99179-3831 / (85) 9955-2255                                                                                           
Instituição: Instituto de Educação Física e Esportes - IEFES 
End: Av. Mister Hull, Parque Esportivo - Bloco 320, Campus do Pici - CEP 60455-760 - Fortaleza - CE                                      
Telefones para contato: (85) 3366 9533 

 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ - Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - 
Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). O 
CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela avaliação e 
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 
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APÊNDICE 3 

Respostas dos Participantes aos Questionários 

 Questão 1: 

FS1 - sim, pois trabalha as dificuldades individuais para melhorar o desempenho das atividades 
diárias de forma mais atrativa que os tratamentos convencionais. 
FS2 - sim, por ser um ambiente fora dos padrões normais de reabilitação (clínica e/ ou hospitais) 
torna mais agradável e estimulante. 
EF1 - sim acredito, o esporte faz com que os pacientes sempre façam algo mais. Com relação a 
adesão o fator do prazer e a socialização são os fatores que vão contribuir mais para isso. 
PS - sim faz diferença principalmente quando sai do ambiente terapêutico é um enriquecimento 
ambiental, faz com que a pessoa se interesse mais mesmo que o objetivo não seja aprender a 
surfar o ambiente já propicia uma intervenção mais favorável a adesão.  
FS3 - sim. Vantagens: ambiente lúdico, convívio com a natureza, tratamento mais divertido. 
Desvantagens: locomoção, acessibilidade, condições climáticas (chuvas, vento forte e etc). 
EF2 – sim. Acredito que o ambiente praia seja bastante convidativo e até mais descontraído que 
uma sala ou piscina para iniciação por ser um ambiente desafiador e até um pouco imprevisível. 
Entretanto, considero como desvantagem acessibilidade por conta da areia e mesmo tendo em 
vista que algumas pessoas apresentam questões mau resolvidas com relação a imagem corporal 
e por conta disso não se expõe a situação em que seus corpos fiquem muito expostos (com 
pouca roupa ou parte do corpo exposto). 
  

 Questão 2 
 

FS1 - sim, pois pode aumentar a locomoção e a mobilidade dessas pessoas, onde a maior 
dificuldade é adaptar exercícios para que ocorram melhorias. 
FS2 - sim, dependendo do grau e do tipo de lesão irá determinar o nível de independência. 
Indivíduos com um grau de comprometimento maior. 
EF1 - sim, a resistência muscular e a consciência corporal é fundamental para enfrentar os 
desafios do cotidiano e permite a independência, paralelo a isso a auto confiança de enfrentar 
essas situações desafiantes tem a percepção que esta melhorando.  
PS -  sim, quando você faz assim propicia um custo de resposta para o paciente seja sempre 
menor e faz uma tarefa mais fácil e indo assim devagar ajuda. 
FS3 - sim. Redução de espasmos, melhora do equilíbrio, melhora da coordenação motora.  
EF2 – sim,. Acredito que as adaptações no equilíbrio estático e dinâmico seriam muito 
importantes como adaptação. Além do fortalecimento muscular e da melhora na postura. 
 

 Questão 3 
 
FS1 - sim, pois o paciente esta em constante avaliação para que se tenha o objetivo final que é a 
alta. 
FS2 - sim. A reabilitação convencional prevê a autonomia do individuo e segue com etapas de 
evolução, semelhante ao programa proposto e o seu diferencial é o ambiente aquático, fora dos 
padrões convencionais. 
EF1 - tem que entender que um programa de reabilitação ele é bem mais amplo que a parte 
física e funcional, tem que pensar em físico, social, psíquico e ver em tudo isso a possibilidade 
de fazer escolhas. A diferenciação é que pode atender pessoas que tenha menor possibilidade da 
parte física e funcional não só por conta da limitação, mas por que já atingiu potencial máximo 
de independência, porem a pessoa pode se reabilitar em outras esferas como social e educação 
ou trabalhar e ter família, ter emprego e isso tudo também se entende como reabilitação e talvez 
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possa valer a pena essa reflexão para tentar fazer uma comparação dessa independência com o 
programa tradicional, mas do ponto de  vista exclusivamente físico. 
PS - sim, demonstra ter essa equivalência com o resultado final esperado, pelo observado tem 
uma cadeia comportamental. 
FS3 - sim. As melhoras são referentes a evolução do paciente nos exercícios, conquistando 
independência e a diferença é que nesse caso não haverá “alta”. 
EF2 – acredito que o termo “evolução” se aplique melhor, pois o termo “alta” pressupõe que 
não há mais nada o que fazer e o termo “evolução” me trazem o sentido de continuidade, que o 
aluno/ paciente pode sempre melhorar. 
 

 Questão 4   
 
FS1 - ocorre coerência nas etapas e o principal ponto positivo para o ganho de desenvolvimento 
físico e motor é a estabilização central. 
FS2 - A proposta é super válida, pois visa a individualidade, levando em consideração as 
limitações de cada um e o objetivo comum que é a evolução e a maior independência funcional. 
EF1 - tem bastante coerência e a grande questão é fazer uma analise mais precisa possível 
considerando diferentes pontos de partida e medir o progresso de cada um da maneira mais 
correta possível. 
PS - ponto positivo é ser quebrado em várias etapas, e pode ser negativo se os passos forem 
muito longos. Porem visualiza mais pontos positivos do que negativos. 
FS3 - pontos positivos: o aumento do grau de dificuldade 
         Pontos negativos: a extensão do programa. 
EF2 – pelo que percebi a seqüência apresenta uma seqüência lógica e valorizando a aquisição de 
habilidades mínimas, como por exemplo a estabilidade para que o aluno possa avançar de nível 
considero que isso seja um ponto positivo. Como ponto de negativo aponto o fato do aluno não 
saber nadar. 
 

 Questão 5 
 
FS1 - Pessoas com lesões de membros inferiores, com pouca mobilidade e até mesmo algumas 
doenças congênitas; Lesões completas.  
FS2 - Pessoas apenas com seqüelas de membros inferiores que possuam boa sustentação de 
tronco. Limitação: deficiencia intelectual, indivíduos que não possuem uma boa sustentação de 
tronco para se manterem em postura sentada e que possuem algum comprometimento de 
membros superiores. 
EF1 - não vejo nenhum problema até por que tem que ter desenvolvimento típico de membros 
superiores. 
PS - essa sai da minha zona de conforto e não vou saber responder. 
FS3 - pouca mobilidade, equilíbrio, capacidade de sustentação. A limitação motora de membros 
superiores, pois caso o paciente apresente uma limitação mínima não conseguirá executar. 
EF2 – penso que a etapa 1 contemplaria pessoas com dificuldade de equilíbrio estático, com 
pouca percepção de espaço, com mobilidade reduzida e pouca força abdominal. 
 

 Questão 6 
 
FS1 - Sim, pois os exercícios são adaptados de acordo com a dificuldade de cada paciente e isso 
faz com que o tratamento tenha mais eficácia. 
FS2 - Sim, acho importante, pois de acordo do grau de lesão e evolução do paciente, este vai 
ganhando mais autoconfiança e independência.  
EF1 - sim, com critério de inclusão permite receber pessoas que não tenham atraso no 
desenvolvimento locomotor, acho interessante a redução do auxilio para o aumento da 
independência e fazer uma analise mais maniqueísta, pois o auxilio também promove 
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dependência. A redução de auxilio para execução da tarefa é importante e saber como cada 
aluno pode ir mais alem para evitar um trauma. 
PS - sim, extremamente importante, por que é justamente isso que o programa pode da certo. 
FS3 - sim. Seria de extrema importância o programa incluir a característica de esvanecimento de 
auxilio para que o paciente adquira uma maior independência. 
EF2 – penso que sim. Acredito que a estratégia do auxílio seja de extrema importância e que 
adéqua – lo a dificuldade do aluno pode ajuda – lo durante o processo de ensino para que o 
mesmo possa evoluir e atingir ou se aproximar da ultima etapa do programa. 
 

 Questão 7 
 
FS1 - O educador físico tem grande importância na reabilitação dos pacientes, porém não 
acredito ser o principal responsável no planejamento de reabilitação, e sim no treinamento 
funcional. 
FS2 - Acho fundamental a importância do PEF, já que é um profissional extremamente 
capacitado na prescrição de exercícios, porém o fisioterapeuta é fundamental para complemento 
do progresso. 
EF1 - acho positivo e muitos casos a nossa participação é fundamental pois o que vai fazer a 
diferença é o esporte e as vezes o que vai fazer a  diferença é o treinamento da família ou a 
estimulação cognitiva correta, a definição do diagnóstico e precisa de uma abordagem na 
maioria dos casos interdisciplinar.  
PS -  positivo, muito positivo então o profissional preparado para observar o quanto vai exigir 
das valências físicas é muito mais provável o sucesso do que profissionais de outras áreas por 
exemplo. 
FS3 - não concordo com o profissional de Educação Física ser responsável por reabilitar, pois 
não cabe a ele essa competência. 
EF2 – avalio como muito importante e positiva. Acredito que como responsável pelo 
planejamento o pef pode oferecer inúmeras possibilidades de atividades com um teor lúdico e 
dinâmico. Acredito que para adesão do programa de reabilitação esses aspectos também devem 
ser considerados. Creio que a participação do pef como principal responsável é muito 
interessante entretanto, penso que não deve ser o único responsável e que a participação de 
outros profissionais que possam compor sua equipe multiprofissional seria muito benéfica para 
o aluno/ paciente. 
 

 Questão 8 
 

FS1 - Não. 
FS2 - Acho suficiente. 
EF1 - acho que desta forma esta bem seguro.  
PS - vídeo. Para analisar depois 
FS3 - não. 
EF2 – não. 
 

 Questão 9 
 
FS1 - Sim, a partir do momento que o paciente tem autoconfiança e adquire força muscular 
através dos exercícios do surf, ele passa a realizar suas atividades diárias com mais segurança. 
FS2 - Sim, melhora da auto-estima, o prazer pelo esporte e descoberta de outras capacidades 
físicas que o paciente desconhecia. 
EF1 - com certeza pode sim melhorar a auto confiança e a própria auto estima e muito 
importante a saúde em detrimento de estar praticando movimentos e os benefícios a partir daí e 
acredito bastante que esse projeto vai atribuir ganhos na socialização e no lazer. 
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PS - sim, é possível que produza e outros efeitos como querer a surfar e a relação social com 
vínculos. 
FS3 - sim. O aumento da auto estima, melhor relacionamento com outras pessoas. 
Ef2 – sim. Acredito que como efeitos secundários o programa poderia possibilitar autonomia, 
melhora da auto estima, cidadania (por apropriação do espaço publico), melhora da percepção e 
espaço temporal. 
 

 Questão 10 
 
FS1 - Sim, os participantes desse projeto poderiam convidar um fisioterapeuta para participar e 
agregar mais conhecimento.  
FS2 - Sim, acho de extrema importância a participação, durante todo o projeto, de um 
profissional fisioterapeuta. 
EF1 - sim, é bastante inovador, o desafio grande é quantificar as melhoras que você vai achar e 
nas outras esferas da reabilitação poderia ser ultuilizada outras ferramentas.  
PS - tem muita probabilidade de dar certo, pois os profissionais estão sendo bem preparados. 
FS3 - o projeto é muito interessante, mas acredito que só será viável se trabalhado multi e 
interdisciplinar, para que não haja perda no tratamento do paciente por questões profissionais 
onde um profissional estaria assumindo uma função que não lhe convém. 
EF2 – melhora da imagem corporal. 


