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Introdução e objetivos: 
As aulas de Educação Física escolares constituem uma oportunidade para o 
engajamento de adolescentes com paralisia cerebral (PC) na prática de atividade física, 
que culmina em benefícios motores e sociais. Entretanto, muitos adolescentes com PC, 
inclusive aqueles com comprometimento motor leve, não participam dessas aulas, o 
que aponta para a existência de fatores extrínsecos ao indivíduo que possam estar 
restringindo sua participação nas aulas de Educação Física. O objetivo do estudo foi 
identificar fatores contextuais que atuem como barreiras e/ou facilitadores para a 
participação de adolescentes com PC na Educação Física escolar 
 
Métodos: 
Estudo qualitativo, de abordagem fenomenológica, com 10 adolescentes com PC, de 
ambos os sexos, com idade entre 12 e 14 anos, classificados nos níveis I, II, III ou IV do 
Sistema de Classificação da Função Motora Grossa e matriculados em escola regular. 
Os participantes foram entrevistados individualmente utilizando-se um roteiro de 
entrevistas semi-estruturado, com perguntas acerca da importância da aula de 
Educação Física, facilitadores e barreiras para a participação. O conteúdo das 
entrevistas foi gravado e posteriormente transcrito e submetido à análise de conteúdo. 
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 25674313.1.0000.5134).  
 
Resultado: 
Duas categorias e duas subcategorias emergiram da análise de conteúdo. A categoria 
“Importância atribuída à Educação Física” descreve as razões pelas quais os 
adolescentes julgam ser relevante participar dessa atividade, como relevância 
acadêmica, entretenimento, interação social, benefícios da prática de atividade física e 
aproveitamento do tempo da aula para outra atividade. A segunda categoria: 
“Participação na Educação Física: Realidade X Expectativa” descreve (1) as barreiras e 
facilitadores que determinam a participação ou a não participação de adolescentes com 
PC nas aulas de Educação Física e (2) o que esses indivíduos esperam que seja 
modificado para que a participação nessa disciplina seja mais oportuna.  
 
Discussão e conclusão: 
Diversas barreiras e facilitadores do contexto físico, pessoal e atitudinal (de colegas, 
professores, estagiários e diretores) foram identificados pelos adolescentes. O 
conhecimento de tais elementos poderá nortear profissionais da educação e da 
reabilitação a estabelecerem ações conjuntas, no sentido de promover a participação 
de adolescentes com PC na Educação Física.  
 


