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Resumo 

O sedentarismo e a obesidade são um problema de saúde pública. O seu aumento 

enfatiza a necessidade de criar condições para que sejam promovidos, adotados e 

mantidos comportamentos saudáveis.  

Os níveis de prática de atividade física das crianças e adolescentes são baixos, 

verificando ainda valores mais preocupantes para as crianças e jovens com deficiência 

motora.  

Desde modo, é importante perceber os fatores relacionados com a prática de atividade 

física dos mais jovens, para que possam ser desenvolvidos programas de intervenção 

eficazes.  

As pesquisas efetuadas no âmbito dos correlatos psicossociais da atividade física 

levam-nos a crer que a perceção de saúde, de competência e imagem corporal e a 

relação com os adultos significativos e com os pares são correlatos significativos da 

prática de atividade física. No entanto, a maioria das pesquisas realizadas no âmbito 

das necessidades educativas especiais é baseada em populações adultas e não é 

específica da deficiência motora.  

Desta forma, são necessários mais estudos que visem conhecer melhor os correlatos 

da atividade física nas crianças e adolescentes com deficiência motora, com o intuito 

de delinear estratégias de intervenção mais adequadas à população em causa.  

O objetivo deste estudo é, assim, fazer uma revisão da literatura existente sobre o 

assunto. 
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Abstract 

Physical inactivity and obesity are a public health problem. Their increase emphasizes 

the need to create conditions to promote, adopted and maintained healthy behaviours.  

It is observed that children and adolescents practice little physical activity and those 

with physical disabilities even more inactive than their typical peers. 

Therefore, is important to understand the factors related to physical activity among 

young people, in order to develop intervention programs.  

The research conducted within the physical activity’s psychosocial correlates lead us to 

believe that the perception of health, competence and body image and relationships 

with significant adults and peers are significant correlates of physical activity. However, 

the majority of research conduced within the special educational needs’ framework is 

based on adult populations and is not specific to motor disability. 

Thus, further studies are needed so we can better understand the physical activity 

correlates in physical disabled children and adolescents, in order to outline better and 

more appropriate intervention strategies to this population, to promote physical activity. 

The aim of this study is therefore to review the existing literature on the subject. 

 

 

 

Key words: physical disability, special needs education, physical activity, psychosocial 

correlates, perception of competence, health perception, perception of body image, 
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A deficiência motora 

Nos anos 60, com origem no norte da Europa, iniciou-se um movimento de integração 

de crianças com deficiência sensorial no sistema regular de ensino. Este movimento 

evoluiu e afirmou-se após sucessivos trabalhos científicos e legislativos, entre os quais 

se destaca o Warnock Report (Unesco, 1978) que introduziu o conceito de special 

educational needs (necessidades educativas especiais - NEE), substituindo a 

categorização médica das crianças e adolescentes em situação de deficiência. São 

critérios pedagógicos, e não exclusivamente médicos, que passam a ser 

desencadeadores da ação educativa, a Educação Especial.  

Foi com o Education Act (Elizabeth II, 1981) que o conceito foi oficialmente definido, 

em Inglaterra. Esta legislação veio estabelecer que uma criança tem NEE, se tem uma 

dificuldade de aprendizagem que exige programas de ensino concebidos 

especificamente para si.  

No entanto, o conceito de NEE só foi adotado e redefinido a partir da Declaração de 

Salamanca, passando a abranger todas as crianças e adolescentes cujas 

necessidades envolvessem deficiências ou dificuldades de aprendizagem (Unesco & 

Ministério da Educação e Ciência de Espanha, 1994).  

A partir de 1977, várias leis foram criadas em Portugal, até surgir o atual Decreto-Lei 

nº3/2008 de 7 de janeiro, onde se explicita que:  

A educação especial tem por objectivo a inclusão educativa e social, o 

acesso e sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, assim 

como a promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o 

prosseguimento dos estudos ou para uma adequada preparação para a vida 

profissional e para uma transição da escola para o emprego de crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais de carácter permanente 

(p.155). 

A deficiência tem vindo a ser, gradualmente, olhada, não apenas de uma 

perspetiva médica e física, para passar a ser olhada a partir de uma perspetiva 

social. É assumida, agora, como um fenómeno complexo que reflete a interação 

entre as características do corpo do indivíduo e as características da sociedade 

em que ele vive. A deficiência não existe por si só, mas na dificuldade do indivíduo 

em interação com o meio envolvente, perseguindo-se a sua funcionalidade (WHO, 

2012). 
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O desenvolvimento motor durante a infância caracteriza-se pela aquisição de 

habilidades motoras básicas, que permitem às crianças adotar diferentes 

posturas, transportar-se e manipular objetos. Essas habilidades são um pré-

requisito para as atividades de vida diária e para propósitos lúdicos. Muito embora 

estas habilidades sejam influenciadas pela cultura da sociedade em que a criança 

está inserida, têm uma sequência de desenvolvimento previsível, igual para todas 

as crianças, variando apenas na velocidade de aquisição, havendo uma 

interdependência entre as várias aquisições (Santos, Dantas & Oliveira, 2004).  

A aquisição das habilidades motoras básicas tem implicações no sucesso com 

que as habilidades específicas são adquiridas posteriormente, assim, as 

restrições da tarefa, do organismo e do ambiente irão afetar esta aprendizagem 

(Santos et al., 2004) e, consequentemente, a funcionalidade e autonomia da 

criança. 

A deficiência motora (DM) é, assim, uma perca de capacidades, que afeta diretamente 

a postura e/ou o movimento do indivíduo, fruto de uma lesão congénita ou adquirida 

nas estruturas reguladoras e efetoras do movimento, do sistema nervoso ou 

osteomuscular (Rodrigues, 1983). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a DM é uma disfunção física ou 

motora, de caráter congénito ou adquirido e que poderá afetar o indivíduo, em termos 

de mobilidade, coordenação motora ou de fala e linguagem. Pode ter origem em 

lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou malformações (Marciel et al., 

2010), que afetam o sistema ósseo, articular, nervoso e/ou muscular (Gomes, 2009).  

A Tabela Nacional de Incapacidades (DL nº 341/93 de 30 de setembro, p.5497), que 

visa “fornecer as bases de avaliação do prejuízo funcional sofrido em consequência de 

acidente de trabalho e doença profissional, com perda da capacidade de trabalho” 

define que um indivíduo tem DM de caráter permanente ao nível dos membros 

superiores e inferiores quando a sua incapacidade for igual ou superior a 60%. 

Através da definição de DM pode-se entender a diversidade de características que os 

indivíduos com DM poderão ter. Rodrigues (1983) defende que a DM pode ser 

classificada em função da estrutura lesada, se é intra ou extra craniana, da etiologia e 

do grau de limitação. Este autor é da opinião que existem importantes diferenças entre 

as lesões intra e extra cranianas, prendendo-se estas, sobretudo, com as 

comorbilidades associadas e as suas consequências. 

Em termos de localização, a DM pode ser classificada em: paraplegia e paraparésia – 

quando há uma paralisia da metade inferior do corpo; monoplegia e monoparesia – 
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quando há uma paralisia de um membro do corpo, podendo ser um membro superior 

ou inferior;  tetraplegia e tetraparesia – quando há uma paralisia de ambos os 

membros superiores e inferiores; triplegia e triparesia – quando há três membros 

afetados; hemiplegia e hemiparesia – quando é afetado um hemisfério do corpo 

(direito ou esquerdo); paralisia cerebral – quando existe um grupo de limitações 

psicomotoras, fruto de uma lesão no sistema nervoso central; malformação congénita 

– quando existe uma malformação física desde o nascimento (Macedo, 2008) e 

amputação – quando é retirado cirurgicamente ou devido a trauma um membro do 

corpo (Santos, Fritzen, Gonçalves, Melo & Silva, 2010). A terminação “plegia” 

corresponde a uma perda total de funções e “paresia” a uma perda parcial. 

De acordo com a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (2003), aprovada pela OMS, para crianças e jovens, a incapacidade pode ser 

classificada de ligeira, moderada, grave ou completa. 

Estima-se que 10% da população mundial apresente algum tipo de deficiência 

(Brasileiro, Moreira, Jorge, Queiroz & Mont’Alverne, 2009). De acordo com o INE 

(2001), 6,1% da população portuguesa tem algum tipo de deficiência. Destes, 1,6% 

têm DM. Mais adianta que nas crianças e adolescentes até aos 16 anos de idade com 

deficiência, 11,4% têm paralisia cerebral.  

 

A importância da atividade física na saúde 

O estilo de vida atual faz com que sejam usadas cada vez menos as potencialidades 

corporais, como resultado do desenvolvimento e utilização das novas tecnologias na 

vida quotidiana. As mudanças comportamentais, facilmente observáveis, inseriram-se 

na própria cultura e são apontadas como a principal causa das chamadas doenças da 

civilização – crónico-degenerativas. As projeções da OMS, para as próximas décadas, 

indicam um crescimento epidémico dessas doenças (e.g.: doenças cardiovasculares, 

neoplasias e diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica) que apesar da sua 

etiologia multifatorial, apresentam como fatores de risco a inatividade física e a 

obesidade. O seu impacto negativo nas sociedades modernas faz com que sejam 

assumidas como um problema de saúde pública. 

Assim sendo, rapidamente se compreendeu a importância dos indivíduos terem estilos 

de vida (EV) ativos e saudáveis, pois muitos sintomas de doença são uma 

consequência de comportamentos contraproducentes para a saúde, como a 

diminuição dos níveis de atividade física (AF). Essa importância tem sido reiterada 

amiudadamente para os indivíduos em idades pediátricas, visto que estudos indicam 
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que, para além dos benefícios para a saúde, existe um tracking da AF, 

comportamentos sedentários e principalmente da obesidade desde a infância até à 

idade adulta (Biddle, Pearson, Ross, & Braithwaite, 2010; Cleland, Dwyer & Venn, 

2012). 

Considerando que as crianças com DM têm geralmente um índice de massa corporal 

(IMC) superior ao das crianças típicas, menor flexibilidade, menor força e resistência 

abdominal, menor aptidão cardiorrespiratória e menor velocidade (Hands & Larkin, 

2006), a prática regular de AF assume um papel importante e prioritário, uma vez que 

pode contribuir para a melhoraria das capacidades funcionais e coordenativas e 

redução da incidência de doenças crónicas quando adultos (diabetes tipo 2 e doenças 

cardíacas), minimizando ou eliminando efeitos secundários (obesidade, fragilidade, 

fadiga, falta de mobilidade e isolamento social) e a necessidade de assistência nas 

atividades de vida diária (Rimmer & Rowland, 2008; USDHHS, 2008). 

Apesar dos benefícios associados à prática regular de AF para a saúde, muitas 

crianças, adolescentes e jovens não praticam o suficiente para a melhoria do estado 

de saúde (Hallal, Andersen, Bull, Guthold, Haskell, 2012). Essa realidade é ainda mais 

preocupante junto dos jovens com DM. Eck et al. (2008) verificaram que 78% dos 

adolescentes com paralisia cerebral praticava AF semanalmente, todavia, 89% não 

praticavam o suficiente para terem benefícios ao nível da saúde. Os adolescentes 

mais velhos, as raparigas e os que tinham displasia da anca demonstravam menores 

níveis de AF. Surpreendentemente, a severidade da paralisia cerebral não estava 

associada ao nível de prática. 

As crianças e adolescentes com DM têm dificuldades em desempenhar e dominar 

habilidades motoras básicas, essenciais para uma participação plena em jogos, 

desportos e outras atividades recreativas (Hands & Larkin, 2006; OMS, 2003; Rimmer, 

Riley, Wang, Rauworth & Jurkowski, 2004). O resultado destas dificuldades é a 

frequente privação de oportunidades de participação em AF e a diminuição de várias 

componentes da aptidão física (Hands & Larkin, 2006), estando a prática de AF dos 

indivíduos com NEE entre as mais baixas, contribuindo para a adoção de EV 

sedentários (Feehan et al., 2012; OMS, 2003; Rimmer & Rowland, 2008; Rimmer et 

al., 2004). 

Segundo Palisano, Copeland & Galuppi (2006) a mobilidade e a autonomia são fatores 

importantes para a transição dos adolescentes com DM para a vida adulta. As 

crianças e adolescentes com DM tendem a escolher atividades sedentárias, que não 

representem confronto, mais fáceis de realizar e que sejam mais propensas de 
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resultar em interações sociais (Hands & Larkin, 2006). Essa resistência à AF pode 

comprometer a saúde a curto e longo prazo. 

A OMS (WHO, 2012) defende que a inatividade física é um problema público e não 

somente do indivíduo. Como tal, exige uma abordagem específica da população em 

causa, que seja multissetorial, multidisciplinar e culturalmente relevante. Para reduzir a 

prevalência da inatividade física na União Europeia foram criadas orientações e 

definidas prioridades. Estas orientações procuram operacionalizar cinco das 

recomendações efetuadas em 2007, pela OMS, para a AF e respetivas estratégias de 

abordagem, através de ações concretas. A prática de 60 minutos diários de AF com 

intensidade moderada a vigorosa, para crianças e jovens, e um mínimo de 30 minutos 

diários para adultos, incluindo idosos. 

Tal como nos demais, os benefícios da AF nas crianças e adolescentes com NEE são 

mais positivos se se iniciarem na infância (Lehnhard, Manta & Palma, 2012). No 

entanto, sua a participação depende de variados fatores, tais como, acessibilidade à 

oportunidade, atitude de quem proporciona as atividades e a disponibilidade e 

experiência dos treinadores, sendo na maioria das vezes a escolha da atividade muito 

restrita e baseada noutras razões que não a preferência pessoal (Kristèn, Patriksson & 

Fridlund, 2002). 

Estes factos, quando associados ao tempo necessário para cuidados, tratamentos, 

transportes, inadequabilidade dos programas e tipo de formação dos responsáveis 

pelas atividades, conduzem a que estas crianças e adolescentes tenham, menos 

oportunidades para melhorar as habilidades físicas e sociais (Taub & Greer, 2000). 

Vários estudos referem que a AF e o lazer podem ser determinantes para o bem-estar 

das crianças e adolescentes com NEE (Ferreira, 2006; Kristèn et al., 2002). No 

entanto, o desporto organizado tem, por vezes, uma construção social que favorece a 

população típica. São raros os programas e atividades que dispõem de vagas para 

indivíduos com NEE, o que constitui um entrave à sua socialização e integração 

(Cardoso, Palma & Zanella, 2010), estando os indivíduos com NEE sujeitos ao 

estigma, prejudicados e socialmente descriminados (Ferreira, 2006). 

Dados os estudos apresentados, somos levados a crer que a maioria das crianças e 

os adolescentes com DM não vivenciam experiências psicológicas associadas à AF 

que os encorajem a ser fisicamente ativos, embora os indivíduos com DM, que 

praticam regularmente AF, demonstrem ter melhor saúde, um nível superior de 

integração na comunidade e tenderem a participar, mais frequentemente, noutras 
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atividades da vida diária, do que os que são menos ativos (Crawford, Hollingsworth, 

Morgan & Gray, 2008). 

Perante o anteriormente exposto, importa perceber os fatores que estão associados à 

participação dos mais jovens com DM nas AF. Esse conhecimento é importante para 

um melhor entendimento dos seus comportamentos e para o desenvolvimento de 

estratégias de promoção da AF junto dessa população. Assim sendo, com este artigo, 

pretendemos verificar o estado da arte relativamente aos correlatos psicossociais da 

AF em crianças e adolescentes com DM. 

 

Os correlatos psicossociais da atividade física 

Dos estudos sobre a participação dos jovens nas AF são salientados alguns fatores 

que, com maior ou menor grau, determinam o nível ou intenção de participar. Esses 

fatores são designados de correlatos e podem ser definidas como fatores causais que 

afetam a participação. Os correlatos podem ser sistematizados em demográficos e 

biológicos, psicológicos, sociais, comportamentais e do envolvimento físico (Van Der 

Horst, Paw, Twisk, & Van Mechelen, 2007). Devido à sua natureza, estes fatores 

podem ainda ser considerados fixos ou modificáveis. Considerando que os correlatos 

sociais e psicológicos são os que apresentam maior plasticidade (modificáveis) para 

possíveis intervenções, são os que mais se destacam (Kristèn et al., 2002). Assim 

sendo, e considerando que existem poucos estudos realizados no âmbito dos 

correlatos psicossociais da AF em crianças e adolescentes com DM, o nosso enfoque 

será nesses correlatos. Serão abordados dois correlatos psicológicos: a perceção de 

saúde e competência; e dois do domínio social: o papel dos pares e dos adultos 

significativos. Finalmente será abordada a importância da imagem corporal para a 

prática de AF. 

 

Perceção de saúde 

Tendo em causa a deficiência, interessa perceber de que forma os indivíduos com DM 

percecionam a sua saúde e como esta se relaciona com a prática de AF. Bandura 

(2004) refere que a teoria social cognitiva especifica um conjunto básico de correlatos 

para a saúde (conhecimento de práticas de saúde eficazes, a perceção de 

competência), que promovem a adoção e manutenção de EV mais saudáveis, 

funcionando como um fator motivacional preponderante. 
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Knowles, Niven, Fawkner & Henretty (2009) observaram uma diminuição da prática de 

AF em raparigas adolescentes e consideraram que este resultado não foi influenciado 

pelo nível maturacional ou características físicas, mas parcialmente, pelas perceções 

físicas. Este estudo mostra que as crianças e adolescentes com perceções de saúde e 

competência mais elevadas são mais propensas a praticar AF regularmente, 

corroborando outros estudos realizados anteriormente (Rowe, Raedeke, Wiersma & 

Mahar, 2007; Whitehead, Biddle, O'Donovan & Nevill, 2006). 

Ao investigar os correlatos intrapessoais das crianças e adolescentes ativos, entre os 

12 e os 17 anos, Spink et al. (2005), constataram que os mais ativos tinham uma 

melhor perceção do estado de saúde e que existia uma relação positiva entre a 

perceção de saúde e a prática de AF. No entanto, referem a existência de poucos 

estudos que associem a perceção de saúde com a prática de AF em crianças e 

adolescentes, sendo a maioria dos estudos efetuados com adultos. 

Num outro estudo sobre a perceção de saúde, competência e imagem corporal dos 

alunos que frequentavam os estabelecimentos militares de ensino em Portugal, 

Marques, Diniz, Costa, Contramestre & Piéron (2009) constataram que a maior parte 

dos adolescentes consideraram ter um bom estado de saúde. Quando analisaram os 

perfil dos adolescentes, verificaram que a prática de AF era uma característica dos 

que percecionavam ter um melhor estado de saúde, ficando assim visível a relação 

positiva entre a AF e o estado de saúde. 

Ildefonso & Simões (2008) utilizaram uma amostra de 494 estudantes com NEE, para 

analisar a perceção da diferença no autoconceito dos adolescentes com NEE, embora 

nem todos tivessem DM. Nos resultados obtidos, puderam constatar que 36% afirmou 

ter um problema de saúde, 15,8% afirmou que esse problema afetava a sua vida 

escolar, 18,8% que afetava a realização das atividades de vida diária e 47,8% dos 

estudantes afirmaram que esse problema de saúde os impedia de participar em 

atividades realizadas pelos seus pares típicos.  

De uma maneira geral, a perceção de saúde está relacionada positivamente com a 

prática de AF e varia em função do género e da idade. A partir dos estudos analisados 

infere-se que o tempo gasto em tratamentos e co-morbilidades associadas à DM não 

promove uma boa perceção de saúde e que a reduzida prática de AF por parte das 

crianças e adolescentes com DM poderá dever-se à baixa perceção de saúde. Neste 

sentido, considera-se que são necessários mais estudos com esta população 

específica, para melhor se compreender este fenómeno. 
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Na verdade ainda existem poucos estudos nessa área e os que existem são 

transversais, pelo que não se pode estabelecer uma relação de causa e efeito entre a 

perceção do estado de saúde e a prática de AF, todavia, os resultados dos estudos 

permitem afirmar que existem evidências de que a perceção de um bom estado de 

saúde está correlacionada com a prática de AF. 

 

Perceção de competência  

A perceção de competência mede o grau de eficácia pessoal relativamente às suas 

próprias capacidades para desempenhar comportamentos específicos. Segundo 

Ferreira (2006), a perceção de competência é determinante para a construção da 

identidade e de muitos padrões comportamentais, tal como a promoção do bem-estar 

físico e psicológico. 

Embora a proficiência motora não seja preditora da perceção de competência e da 

prática de AF durante a infância, a perceção de competência está relacionada com a 

proficiência técnica durante a infância e a prática de AF na adolescência (Barnett, 

Morgan, Beurden & Beard, 2008). Estes autores defendem que ser capaz de 

desempenhar uma tarefa de forma proficiente durante a infância pode ser significativo 

e influenciar a perceção de competência e aumentar, consequentemente, o 

compromisso posterior com a AF. Também consideram plausível que a perceção de 

competência seja um reflexo da proficiência motora durante a adolescência e não fruto 

exclusivo da infância. A influência dos pares e dos pais parece ser fundamental para a 

construção da perceção de competência (Marques, 2010). 

Marques et al. (2009) verificaram que a perceção de competência e a imagem corporal 

estão relacionadas positivamente entre si e associadas a uma maior motivação e 

empenho na prática de AF. De um modo geral, as perceções mais elevadas estavam 

associadas aos rapazes mais novos (11-14 anos) e as raparigas eram caraterizadas 

pela baixa perceção de competência e imagem corporal. Perante os resultados, 

estabeleceram uma relação entre um EV ativo e as perceções de saúde, competência 

e imagem corporal. 

Com o objetivo de analisar as relações longitudinais que se estabelecem entre as 

mudanças naturais que ocorrem nas AF de lazer, os sintomas depressivos e a 

autoeficácia em raparigas adolescentes, Neissar & Raudsepp (2011), verificaram que 

a perceção de competência está positivamente associada à prática de AF e defendem 

que as intervenções de promoção da saúde devem prestar mais atenção à perceção 

de competência logo no início da adolescência. 
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Variados estudos, no âmbito dos correlatos psicossociais da AF na adolescência, 

confirmam que, de um modo geral, os rapazes apresentam uma maior proficiência 

motora, perceção de competência e níveis de prática de AF que as raparigas (Barnett 

et al., 2008; Inchley et al., 2011, Knowles et al., 2009), embora, nem sempre se 

verifique esta discrepância entre géneros durante a infância (Barnett et al., 2008).  

Dada a relação positiva e consistente entre a perceção de competência e a prática de 

AF entre adolescentes, existe uma necessidade de intervenções precoces que 

promovam a literacia física e a confiança, especialmente nas raparigas, em contexto 

educativo (Inchley et al., 2011) e nas populações menos ativas, como as crianças e os 

adolescentes com DM. 

A perceção de competência é, também, um fator crítico para a manutenção de um EV 

ativo, dado aumentar as barreiras intrínsecas e extrínsecas à medida que crianças e 

adolescentes envelhecem. O objetivo de promover a AF ao longo da vida está 

dependente de capacitar os indivíduos para assumir um compromisso com a AF, 

independentemente da alteração das circunstâncias, prioridades e motivação (Inchley 

et al., 2011). Spence, McGannon & Poon (2005) concluíram que embora a prática de 

AF leve a um pequeno aumento da autoestima, esta poderá potenciar a adoção de um 

EV ativo.  

Na tentativa de analisar a identidade física e a autoestima global em praticantes 

desportivos em cadeiras de rodas, Ferreira (2006) concluiu que sentimentos, como o 

constrangimento, são vistos como uma ameaça para a formação da identidade social, 

da “autoidentidade” e da perceção de competência, uma vez que revelam a diferença 

entre a forma como cada um é e a forma como gostaria de ser. A perceção de 

competência será tanto maior, quanto mais forem os objetivos atingidos, mas também 

dependerá da comparação das habilidades atingidas num quadro cultural e social, que 

é expectável relativamente ao corpo (Ferreira, 2006). Assim, de forma consciente ou 

não, existe uma tendência para maximizar as hipóteses de nos sentirmos bem 

connosco próprios. Aprendemos a evitar situações onde nos sentimos menos 

confiantes e expostos, e orientamo-nos para aquelas onde somos bem-sucedidos 

(Ferreira, 2006).  

Num estudo que visou analisar a forma como a DM particulariza ou não os 

adolescentes, ao nível do autoconceito, autoestima e suporte social, quando 

comparados com os seus pares sem DM em ensino regular, Sérgio (2005) constatou 

que as raparigas com DM percecionavam uma maior competência atlética que os seus 

pares sem deficiência e, pelo contrário, os rapazes apresentavam uma menor 
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perceção de competência atlética que os seus pares sem deficiência. A autora 

relacionou este facto com o tipo e visibilidade da deficiência, visto tratarem-se de 

competências que visam a aceitação da imagem corporal, a aceitação pelos outros e a 

socialização.  

Quando Ferreira (2006) observou praticantes desportivos portugueses em cadeiras de 

rodas, constatou que embora considerassem as suas características físicas relevantes 

para o desempenho das atividades de vida diária, a sua imagem corporal e perceção 

de competência não eram prejudicadas. Assim, à medida que aumentava a habilidade 

desportiva e a condição física, aumentava a perceção de competência dos indivíduos. 

Inchley et al. (2011) defendem que embora a perceção de competência possa ser 

fundamental para a melhoria do desempenho, a partir de uma perspetiva de saúde 

pública, é mais importante focar o desenvolvimento pessoal em relação à perceção da 

capacidade no domínio físico de cada um, uma vez que se uma criança tiver, desde 

cedo, uma perceção de competência baixa, não é de surpreender que deixe de 

praticar AF gradualmente, em função das alterações sociais e ambientais associadas 

à progressão escolar e às alterações físicas e psicológicas associadas à puberdade. 

Ora, de uma maneira geral os indivíduos com NEE têm um baixo autoconceito, 

quando comparados com os seus pares (Pijl & Frostad, 2010), têm medo de falhar e 

sensação de incompetência relativamente à prática de AF (Rimmer et al., 2004), 

factos que não promovem, tal como vimos, a prática e o compromisso com a AF. 

 

Perceção da imagem corporal 

A importância que é atribuída ao corpo, em termos sociológicos, é baseada na 

suposição de que as capacidades e os sentidos, as experiências e a gestão dos 

corpos não são, apenas, fundamentais para a existência humana, mas também para a 

formação e manutenção dos sistemas sociais (Ferreira, 2006). Ter um corpo é ser 

habilitado, mas também pode ser restritivo (Ferreira, 2006). 

A noção do corpo compreende a receção, análise e armazenamento de informação 

vindas do corpo, envolvendo uma representação consciente do nosso corpo, 

dinâmica, postural, posicional e espacial (Fonseca, 2010). Através dela pode-se 

observar o conhecimento que a criança tem do seu próprio corpo. Trata-se, assim, de 

uma noção mais cognitiva do corpo (Rodrigues, 2005). 

A imagem corporal é a consciência que um indivíduo tem do seu corpo numa 

perspetiva afetiva e emocional (Rodrigues, 2005), tal como é sentido e experimentado 
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pelo próprio. É um sistema, por vezes consciente, de perceções, atitudes e crenças 

relativamente ao próprio corpo, que é diferente de pessoa para pessoa, subjetiva e, 

como tal, muitas vezes diferente da opinião dos outros, assumindo, assim, uma forte 

determinação social (Rodrigues, 2005). 

Knowles et al., (2009) referem a condição física como um importante preditor da 

prática de AF e o IMC como preditor da imagem corporal e da perceção de 

competência física. As alterações desenvolvimentais típicas da puberdade 

influenciam, assim, a forma como as adolescentes se percecionam fisicamente, com 

subsequentes repercussões na prática de AF. 

A imagem corporal é influenciada pelo estado maturacional, diminuindo com o 

aumento da idade (Marques, 2010; Niven, Fawkner, Knowles & Stephenson, 2007), tal 

como os níveis de AF, que tendem a diminuir com a idade, sobretudo nas raparigas 

(Van Der Horst et al., 2007). Segundo Rodrigues (2005), existe uma forte relação 

psicológica entre a imagem corporal e as perceções de cada indivíduo e o facto de a 

DM ser, habitualmente, visível de forma imediata, contribui para uma avaliação 

estigmatizante que pode levar à exclusão. 

Marques (2010) refere que os padrões de beleza relacionados com uma imagem 

corporal de baixo peso são amplamente difundidos pela comunicação social, o que 

influencia a perceção de imagem corporal dos adolescentes e contribui como móbil 

para a prática de AF, sobretudo para as raparigas, no sentido da AF promover a 

diminuição da massa corporal. 

Num estudo efetuado para avaliar a imagem corporal entre indivíduos saudáveis e 

doentes crónicos, Fink & Shotz (1960, in Rodrigues, 1987) encontraram melhores 

resultados na perceção da imagem corporal dos indivíduos saudáveis, tendo atribuído 

esta diferença à maior imobilidade e, consequente, menor quantidade de informação 

periférica observada nos doentes crónicos.  

Por outro lado, na tentativa de estudar o autoconceito e a perceção de suporte social 

em adolescentes com e sem DM, Sérgio (2005) verificou que os adolescentes com 

DM tinham uma imagem corporal menos positiva que os seus pares. 

Uma minoria de indivíduos com DM, nomeadamente com lesões na espinal medula, 

assumem mecanismos de defesa, numa atitude de negação e racionalização do 

problema. Habitualmente existe uma recusa de participar em processos de 

reabilitação com o intuito de alcançar benefícios físicos e psicológicos. A imagem 

corporal dos indivíduos com NEE poderá ser prejudicada devido à importância que 
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atualmente se dá à aparência, pelo que a aceitação da deficiência é considerada um 

fator importante na forma como estes indivíduos se percecionam (Ferreira, 2006). 

Atualmente, o indivíduo com DM é visto de uma perspetiva social, baseado na sua 

funcionalidade. Tenta-se, pois, perceber, quais os meios necessários para que aquele 

indivíduo possa ser funcional e útil à sociedade. Pensa-se, assim, que esta mudança 

na forma de ver a DM e dado que a imagem corporal é influenciada pela interação 

social (Ferreira, 2006), pode contribuir para uma melhor perceção da imagem corporal 

dos indivíduos com DM. 

 

Adultos significativos 

Segundo Sherril (1997, in Fougo, 2010), a sociedade influencia as expetativas que os 

indivíduos com NEE têm, através de crenças, atitudes e normas assumidas para os 

indivíduos típicos. Assim, o contexto ecológico irá influenciar, de forma decisiva, as 

opções e a auto perceção dos indivíduos com DM, ao nível da motivação e adoção de 

EV saudáveis e ativos. 

A situação de vida das crianças e adolescentes com NEE pressupõe a interação com 

a comunidade envolvente, sendo a família o principal apoio das crianças e 

adolescentes com DM (Lopes, Kato & Corrêa, 2002; Sérgio, 2005) que pode funcionar 

como facilitador ou barreira à prática de AF. 

Segundo Malheiro (2005) os sistemas de suporte da inclusão na escola regular para 

os adolescentes com spina bífida entre os 14 e os 16 anos são: os pares, a família e o 

recurso a si próprios e para os pré-adolescentes de 12/13 anos: os professores, os 

auxiliares de ação educativa e, também, os pares. 

A educação inclusiva é um dos grandes desafios da educação de hoje. Não se trata 

apenas de integrar alunos com NEE nas escolas regulares, mas de os incluir e 

incumbir toda a comunidade educativa dessa tarefa (Decreto-Lei nº3/2008). Todas as 

crianças e adolescentes, incluindo os que têm NEE, devem, sempre que possível, 

fazer parte da comunidade da escola regular, receber educação orientada em função 

das suas necessidades e sentir-se socialmente aceites e válidos pelo grupo. 

As competências que o indivíduo adquire enquanto criança permitem criar um esboço 

da ideia de si, e, sobretudo, através do contacto com outros. Esta (re)construção da 

identidade implica, por parte do adolescente, uma (re)criação da representação que 

tem de si próprio (Nunes, 2011), que traduz a forma como se autoperceciona. As 
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autoperceções são, assim, processos comparativos relativamente às expetativas 

culturais e sociais do meio envolvente (Ferreira, 2004, in Fougo, 2010).  

A AF contribui para o processo de autoperceção. Constitui uma experiência de 

normalização, pois facilita a autoperceção, ajudando a definir a identidade social 

enquanto crianças e reforçando a relação social interpares (Kristén et al., 2002). 

Muitos pais de crianças mais aptas fisicamente tendem e desejar que os seus filhos 

sobressaiam de entre os demais e a dissuadir a inclusão de crianças com NEE nos 

programas desportivos comunitários (Rimmer & Rowland, 2008). Por sua vez, os pais 

das crianças com NEE, tendem a “superprotegê-las” (Rimmer & Rowland, 2008; 

Rimmer et al., 2004), impedindo que participem em atividades competitivas que 

possam resultar em insucesso ou abusos verbais por parte de outras crianças 

(Rimmer & Rowland, 2008). 

No seu estudo, Marques (2010), identificou o género, as práticas de socialização e as 

autoperceções dos pais como influenciadores da atitude dos filhos face à AF, em 

função das suas orientações culturais e sociais. O mesmo autor refere que os 

comportamentos de AF dos pais estão relacionados com os dos filhos. Verificou que 

31,7% dos jovens afirmaram que a influência dos pais foi importante para o início da 

prática de AF, mas não referiram este fator como decisivo na permanência da prática. 

Apenas 4,1% atribuiu o seu início ao professor de Educação Física. 

Semelhantemente, também Sérgio (2005) concluiu que a perceção de suporte social 

por parte dos adolescentes com DM, relativamente aos professores, é praticamente 

inexistente e semelhante aos seus pares sem DM. Por vezes, nas aulas de Educação 

Física, é atribuído outro tipo de funções, mais administrativas aos alunos com NEE, 

impedindo-os de participar, efetivamente. (Malheiro, 2005). 

A criança e o adolescente com NEE está, habitualmente, sujeito a repercussões 

sociais, a um estigma que pode significar automaticamente segregação, causando 

dificuldades na integração, ficando as interações sociais habitualmente restringidas à 

família (Prudente, Barbosa & Porto, 2010). 

As crianças com DM podem, devido às comorbilidades associadas, necessitar de 

cuidados contínuos de natureza complexa, constituindo-se um desafio para quem 

cuida delas (Prudente et al, 2010). Assim, segundo os autores, parece que a 

qualidade de vida dos familiares de crianças com DM, com menor funcionalidade, é, 

de um modo geral, pior do que a dos pais de crianças saudáveis (em termos de 

vitalidade, aspetos emocionais e estado geral da saúde).  
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O desempenho funcional das crianças tem uma relação direta com as características 

dos contextos físico e social, e a implicação da limitação funcional parece ser 

proporcional ao impacto que a deficiência tem na vida dessas crianças (Brasileiro et 

al., 2009). Verifica-se que as questões sociais apresentam uma baixa prioridade dada 

a existência de inúmeros problemas relacionados com as atividades da vida diária, 

nomeadamente as idas ao médico, o uso de medicamentos e as hospitalizações. 

Torna-se, assim, necessário que os profissionais ligados à reabilitação atuem não só 

ao nível dos cuidados clínicos dos indivíduos com DM, mas também ao nível das 

repercussões psicológicas e sociais do próprio e das suas famílias. Quanto melhor 

estes profissionais conhecerem as implicações que a doença de determinado 

indivíduo tem em termos familiares, melhor será a sua contribuição para a rotina 

familiar e bem-estar dos seus membros (Prudente et al., 2010). 

Existe pouca pesquisa efetuada no âmbito da relação estabelecida, em termos 

psicossociais, entre os adultos significativos e a promoção da prática de AF, sendo a 

maior parte das pesquisas efetuada segundo perspetivas mais funcionais e 

ambientais. 

 

Pares  

Existem variados estudos que sublinham a influência dos pares na prática de AF. 

Numa análise dos correlatos da AF em crianças e adolescentes, Sallis, Taylor, Dowda, 

Freedson & Pate (2002), identificaram o prazer pela prática de AF, a perceção de 

coordenação, a prática de AF nos tempos de lazer, a influência da família e pares 

como correlatos significativos. Estes resultados têm sido corroborados por vários 

estudos que procuram identificar os motivos que, com maior ou menor grau, se 

relacionam com a prática de AF dos mais jovens (Marques et al., 2009; Perry, Saelens 

& Thompson, 2011).  

No entanto, todos estes estudos são relativos à população típica. As “deficiências” são 

habitualmente vistas como diferenças significativas e existem muitas pessoas que não 

conseguem lidar com as diferenças (Kudlácek, 2008). A relação entre o grau de 

deficiência, a autoperceção da deficiência e a interação com os seus pares sem 

deficiência, pode condicionar o adolescente com deficiência a diferentes atitudes e 

comportamentos perante a sociedade (Sérgio, 2005). 

Se por um lado, os pares podem ser um apoio na integração numa nova escola, 

facilitar as dificuldades a nível académico, fruto das frequentes e habituais ausências à 
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escola e evitar o isolamento social, por outro lado, também existe a provocação física 

e emocional, atitudes discriminatórias de evitamento e rejeição ou mesmo atitudes de 

hipocrisia quando o adulto não está presente (Malheiro, 2005). 

É sabido que as relações com os pares são promovidas em contexto escolar. No 

entanto, Pijl, Frostad e Flem (2008) demonstraram que 25% dos alunos com NEE não 

são aceites pelos seus pares (são pouco populares), não têm muitos amigos e não 

participam em nenhum subgrupo da turma, enquanto apenas 8% dos alunos típicos 

têm experiência similar. Estes resultados mostram que os alunos com NEE estão mais 

vulneráveis ao isolamento e tendem a relacionar-se apenas com os seus pares 

também com NEE, vivendo nestas relações experiências mais positivas, pelo que 

necessitam de um apoio suplementar que os ajude a participar nos grupos. 

Também Sérgio (2005) verificou que as perceções de aceitação social e competência 

atlética são afetadas sobretudo pela perceção de suporte social proporcionada pelos 

amigos. O autor constatou, também, que os adolescentes com DM percecionam um 

suporte social muito menor relativamente aos amigos que os seus pares sem DM. As 

crianças e adolescentes com NEE são, frequentemente, excluídas pelos colegas e 

desencorajadas a participar em experiências típicas da idade (e.g.: Taub & Greer, 

2000). 

A disciplina de Educação Física pode ser determinante no sentido de promover, nas 

suas aulas, a inclusão destes alunos com os seus pares. Assume, também, um papel 

preponderante na promoção da AF, uma vez que é obrigatória e, como tal, inclui a 

grande maioria das crianças e adolescentes (Fairclough & Stratton, 2006).  

No sentido de melhorar a eficácia destas aulas é importante que estas sejam 

orientadas, proporcionando uma grande variedade de atividades adaptadas ao 

desenvolvimento dos alunos, bem como diferenciadas e promovidas num clima de 

aprendizagem inclusiva (Fairclough & Stratton, 2006). 

Interessa, pois, perceber até que ponto os pares têm influência na prática de AF por 

parte das crianças e adolescentes com DM e como poderemos estimular essa relação 

de modo a promover a prática suficiente. 

 

Conclusão 

Embora haja evidências científicas que confirmam os benefícios da prática regular de 

AF em termos físicos e psicológicos para a saúde da população típica, há 
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substancialmente menos pesquisa efetuada no sentido de identificar os benefícios 

associados à prática de AF por indivíduos com NEE (Rimmer et al., 2010).  

As crianças com DM têm um IMC superior e menor flexibilidade, força e resistência 

abdominal e cardiorrespiratória e velocidade que as crianças típicas com a mesma 

idade (Hands & Larkin, 2006). A diminuição da prática de AF e o crescente aumento 

da obesidade, tanto a nível nacional, quanto internacional, dá ênfase à importância de 

perceber quais os correlatos da AF em crianças e adolescentes com DM, dado tratar-

se de uma população que pratica pouca AF e considerando que quanto mais precoce, 

específica e adaptada for a intervenção, melhores resultados se obterão na promoção 

de EV ativos e saudáveis.  

A oferta de programas de aptidão física para crianças com NEE é limitada e pouco 

adaptada às suas especificidades/necessidades, uma vez que elas não são, 

frequentemente capazes de participar nas atividades que a comunidade oferece ou 

preferem não participar, devido à dificuldade que têm em acompanhar os pares típicos 

(Fragala-Pinkham, Haley, Rabin & Kharasch, 2005). 

As NEE são, habitualmente, vistas como diferenças significativas e existe, ainda, 

alguma dificuldade em lidar com as diferenças (Kuddlácek, 2008). A relação entre o 

grau de deficiência, a auto perceção da deficiência e a interação com os seus pares 

sem deficiência, pode condicionar as atitudes e comportamentos do indivíduo com 

NEE perante a sociedade (Sérgio, 2005), podendo constituir um entrave à sua 

integração nas AF. 

Considerando que a inatividade física nas idades pediátricas é um preditor significativo 

da inatividade física na idade adulta (Lehnhard et al., 2012), há necessidade de 

identificar estratégias que promovam, com sucesso, o aumento da participação das 

crianças e adolescentes com NEE na AF, de modo a que possam ultrapassar as 

inúmeras barreiras que os impede de participar nos programas desportivos 

comunitários e recreativos (Rimmer & Rowland, 2008). O aumento da AF entre as 

crianças e adolescentes com DM é, assim, uma importante responsabilidade médica, 

de reabilitação e de saúde pública que necessita maior atenção no futuro (Rimmer & 

Rowland, 2008). 

Apesar das auto perceções serem um importante indicador da funcionalidade de cada 

um e do bem-estar da sua saúde emocional, não existem estudos suficientes para 

estabelecer uma relação entre a prática de AF e as auto perceções de indivíduos com 

NEE, sendo o impacto da DM nas auto perceções uma área de investigação 

importante que tem recebido pouca atenção nas pesquisas científicas (Ferreira, 2006). 
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Considerando que a perceção de saúde está relacionada positivamente com a prática 

de AF, pode-se inferir que o tempo gasto em tratamentos e comorbilidades associadas 

à DM não promove uma boa perceção de saúde, o que poderá justificar a reduzida 

prática de AF por parte das crianças e adolescentes com DM. 

Embora os estudos apresentados tenham promovido um entendimento global sobre 

alguns correlatos psicossociais da AF na população em geral e levem a acreditar que 

a perceção de saúde, de competência e imagem corporal, assim como, a reação dos 

adultos significativos e dos pares sejam correlatos significativos da prática de AF em 

crianças e adolescentes com DM, a maioria das pesquisas foi efetuada com adultos, 

baseada em amostras pequenas e não era específica da DM.  

É, assim, necessária mais pesquisa, com o intuito de melhor conhecer os correlatos 

da AF nas crianças e adolescentes com DM e delinear estratégias de intervenção 

melhores e mais adequadas à população em causa. 
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