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RESUMO

A prática regular de atividade física promove uma série de benefícios que vão além da esfera física. A qualidade de vida, segundo diversas fontes, diz respeito ao nível de

satisfação de um individuo com os múltiplos aspectos da sua vida. As pessoas com de deficiência podem apresentar níveis de sedentarismo elevados, o que pode influenciar de

maneira contundente na percepção de sua saúde e qualidade de vida. Deste modo, o objetivo deste estudo foi o desenvolvimento de atividades de intervenção da Psicologia do

Esporte, por meio de informações, sobre práticas de atividades físicas, explicitando os benefícios que pessoas com deficiência podem usufruir ao serem inseridas em um

programa regular de práticas corporais. Participaram do estudo, crianças e adolescente com deficiência, alunos da APAE Ituiutaba. Como instrumento de estudo, utilizou-se uma

escala adaptada que avalia a satisfação em relação a aspectos específicos da sua vida, e uma cartilha demonstrativa sobre autocuidado, atividade física e saúde. Trata-se de

uma coleta de dados de caráter qualitativo, na qual os pesquisadores interpretaram os resultados de maneira a lançarem um ensaio reflexivo, ou seja, uma alternativa que

confere aos dados, um olhar subjetivo a esses. É relevante mencionar que perante aos resultados parciais desse estudo, torna-se necessário considerar as peculiaridades dos

participantes, sendo que além dos instrumentos utilizados, a observação das respostas individuais foram decisivas no que tange aos resultados pretendidos, e que a

compreensão das competências apreendidas por essas pessoas com deficiência, por meio da intervenção, pode transferir-se para outras áreas da vida. Observou-se também,

que a forma com que os participantes compreendem o que é promoção de saúde por meio do movimento, proporciona, mesmo que de maneira indireta, uma reflexão sobre seu

estado de saúde atual, e que com possibilidades de alterações de hábitos de vida, pode-se conseguir uma melhora de sua saúde geral.

Projeto 1


