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RESUMO 

 

A bocha adaptada é um esporte que, apesar de ter surgido para atender às 

pessoas com paralisia cerebral severa, hoje em dia permite a participação de outras 

deficiências, desde que os atletas sejam tetraplégicos e se enquadrem em uma das 

quatro classes funcionais da modalidade. Até a presente data, não foram 

encontrados estudos que relacionassem a biomecânica do arremesso da bola de 

bocha adaptada com a biomecânica do arremesso realizado nos jogos virtuais, jogos 

estes, que permitem a manipulação do mundo virtual por meio de movimentos reais. 

Partindo dessas inquietações, os objetivos deste estudo são descrever e 

correlacionar a análise cinemática do membro superior no arremesso da bola de 

bocha adaptada e no arremesso no jogo de boliche do Kinect Sports, Microsoft 

Game Studios® do videogame Xbox (boliche KX). Foram analisados os melhores 

arremessos de 6 sujeitos (3, pertencentes a classe BC2 e 3, a classe BC4) tanto 

com a bola de bocha adaptada quanto no jogo do boliche KX. Para realizar as 

coletas, foi elaborado um protocolo de análise cinemática, que se demonstrou 

eficiente para o proposto. O tratamento das imagens foi realizado no programa 

DVideoW, sendo possível analisar os ângulos de punho e cotovelo, assim como a 

velocidade linear de cada marcador, em cada quadro do arremesso. Não houve 

diferença significante entre os ângulos de punho nos arremessos realizados com a 

bola de bocha adaptada e nos arremessos realizados no jogo do boliche KX para 

três sujeitos, enquanto os ângulos de cotovelo foram iguais para apenas um sujeito. 

Os resultados obtidos indicam que estatisticamente não é possível afirmar que o 

gestor motor do arremesso da bola de bocha adaptada é similar ao arremesso do 

jogo do boliche KX, porém, quando analisados os gráficos de tais arremessos, pode-

se indicar algumas semelhanças na angulação do punho e do cotovelo. A média da 

velocidade linear dos arremessos foi semelhante para todos os sujeitos analisados. 

Dessa forma, a prática do jogo do boliche KX poderá auxiliar no treinamento da 

velocidade linear dos arremessos realizados nas circunstâncias deste estudo.  

 

Palavras-chave: Esportes, Bocha Adaptada, Pessoas Com Deficiência Física, Jogos 

De Vídeo, Cinemática. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The boccia is a sport that, although it appeared to meet people with severe cerebral 

palsy, now allows the participation of other deficiencies, since the athletes are 

quadriplegic and fall into one of four functional classes of the sport. To date, no 

studies were found that related to biomechanics of bocce throw and the 

biomechanics of throw in virtual games, these games, which allow manipulation of 

the virtual world through real movements. Based on these concerns, the objectives of 

this study are to describe and correlate the kinematic analysis of the upper limb in the 

throw of the boccia and throw of the bowling Kinect Sports, Microsoft Game Studios® 

Xbox video game (bowling KX). Best throws of 6 subjects were analyzed (3 to BC2 

class and 3 to BC4 class) with both the balls of boccia as the bowling KX. To make 

collections, we designed a kinematic analysis protocol, which has been shown 

effective for the proposed. The treatment was conducted at images Dvideow 

program, being possible to analyze the elbow and wrist angles as well as the linear 

velocity of each marker in each frame of the throw. The handle angles showed 

significant statistically data between the throw made with the boccia and performed 

on the bowling KX for three subjects, while the elbow angles to only one subject. The 

results indicate that statistically is not possible to say that the engine manager boccia 

throw is similar to bowling KX throw, however, the graphics of such throws when 

analyzed, can indicate some similarities in angulation wrist and elbow. The average 

linear velocity of the throws was similar for all subjects analyzed. Thus, the bowling 

KX practice can assist in training the linear velocity of throws made in the 

circumstances of this study. 

 

Keywords: Sports, Boccia, Disabled Persons, Video Games, Biomechanical 

Phenomena. 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Quadra de bocha adaptada ........................................................... 33 

Figura 2 Bolas de bocha adaptada .............................................................. 34 

Figura 3 Calha ............................................................................................. 34 

Figura 4 Ponteiras atletas BC3 .................................................................... 34 

Figura 5 Xbox 360® kinect™ sensor ........................................................... 40 

Figura 6 Calibração do espaço para jogador com preferência manual 

direita ............................................................................................. 

50 

Figura 7 Coordenadas X, Y e Z ................................................................... 50 

Figura 8 Posição das câmeras em relação ao arremesso do atleta com 

preferência manual direita ............................................................. 

51 

Figura 9 Pontos anatômicos dos marcadores ............................................. 52 

Figura 10 Posição do atleta durante o arremesso da bola da bocha 

adaptada  

54 

Figura 11 Plataforma para arremesso no jogo do boliche KX ....................... 54 

Figura 12 Posição do atleta durante o arremesso do boliche KX .................. 55 

Figura 13 Mensuração da distância da bola arremessada ............................ 57 

Figura 14 Sincronização das câmeras durante arremesso da bola de bocha 

adaptada ........................................................................................ 

59 

Figura 15 Qf dos arremessos no boliche KX ................................................. 60 

Figura 16 Posição aproximada do braço no Qi – bocha e boliche KX .......... 61 

 

 



 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Diferença dos ângulos do punho ................................................... 67 

Gráfico 2 Ângulos do punho por quadro ....................................................... 68 

Gráfico 3 Diferença dos ângulos do cotovelo ............................................... 69 

Gráfico 4 Ângulos do cotovelo por quadro .................................................... 70 

Gráfico 5 Diferença da velocidade linear do P1 ............................................ 73 

Gráfico 6 Diferença da velocidade linear do P2 ............................................ 73 

Gráfico 7 Diferença da velocidade linear do P3 ............................................ 74 

Gráfico 8 Diferença da velocidade linear do P4 ............................................ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Participantes .................................................................................. 48 

Tabela 2 Quantidade de quadros – bocha e boliche KX .............................. 60 

Tabela 3 Quantidade de quadros para análise – bocha e boliche KX ......... 60 

Tabela 4 Comparação dos arremessos inválidos com a bola de bola e no 

jogo do boliche KX ......................................................................... 
64 

Tabela 5 Distância do melhor arremesso da bola de bocha adaptada ........ 65 

Tabela 6 Altura da soltura da bola de bocha adaptada ................................ 66 

Tabela 7 Ângulos do punho .......................................................................... 67 

Tabela 8 Ângulos do cotovelo ...................................................................... 69 

Tabela 9 Ângulos apresentados no último quadro ....................................... 71 

Tabela 10 Velocidade Linear para P1, P2, P3 e P4 ....................................... 72 

Tabela 11 Média da velocidade linear média no P4 ....................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................... 15 

2 REVISÃO DE LITERATURA .............................................................. 19 

2.1 HISTÓRICO DO ESPORTE ADAPTADO ........................................... 19 

2.1.1 Histórico do esporte adaptado no mundo ...................................... 19 

2.1.2 Histórico do esporte adaptado no Brasil ........................................ 21 

2.2 HISTÓRICO DA BOCHA ADAPTADA ................................................ 23 

2.2.1 Histórico da bocha adaptada no mundo ......................................... 23 

2.2.2 Histórico da bocha adaptada no Brasil ........................................... 24 

2.3 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL ................................... 25 

2.3.1 Classificação funcional de esportes para atletas paralisados 

cerebrais ........................................................................................... 

27 

2.3.2 Classificação funcional da bocha adaptada .................................. 29 

2.4 BOCHA ADAPTADA .......................................................................... 32 

2.4.1 O jogo ................................................................................................ 32 

2.4.2 O treinamento ................................................................................... 35 

2.4.3 Os benefícios .................................................................................... 35 

2.5 REALIDADE VIRTUAL ....................................................................... 37 

2.5.1 Xbox 360® kinect™ sensor .............................................................. 39 

2.6 RELAÇÃO ENTRE ARREMESSO REALIZADO NA BOCHA 

ADAPTADA E NO JOGO DO BOLICHE KX ....................................... 

40 

2.7 CINEMETRIA ..................................................................................... 42 



 

 

 

2.7.1 Digital Video for Biomechanics for Windows 32 bits (DVideow) . 44 

3 OBJETIVOS ....................................................................................... 46 

3.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................ 46 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................. 46 

4 MÉTODO ........................................................................................... 47 

4.1 PARTICIPANTES ............................................................................... 47 

4.2 PROCEDIMENTOS ........................................................................... 48 

4.2.1 Preparação do ambiente .................................................................. 48 

4.2.2 Calibração do espaço ....................................................................... 49 

4.2.3 Posição das câmeras ....................................................................... 51 

4.2.4 Marcadores ....................................................................................... 52 

4.2.5 Posicionamento para realização dos arremessos da bola de 

bocha adaptada ................................................................................ 

53 

4.2.6 Posicionamento para realização dos arremessos no boliche KX. 54 

4.2.7 Arremessos ...................................................................................... 56 

4.2.7.1 Arremessos com a bola de bocha adaptada ....................................... 56 

4.2.7.2 Arremessos com no boliche KX .......................................................... 57 

4.3 AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DAS FILMAGENS ............................. 58 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS .......................................................... 62 

5 RESULTADOS .................................................................................. 63 

5.1 CONDIÇÕES DO TESTE ................................................................... 63 

5.2 EFICIÊNCIA DOS ARREMESSOS .................................................... 64 

5.3 ALTURA DA SOLTURA DA BOLA ..................................................... 65 



 

 

 

5.4 COMPARAÇÃO DOS ÂNGULOS DO PUNHO E DO COTOVELO .... 66 

5.5 COMPARAÇÃO DAS VELOCIDADES LINEARES ............................ 71 

6 DISCUSSÃO ...................................................................................... 75 

7 CONCLUSÃO .................................................................................... 82 

 REFERÊNCIAS ................................................................................. 83 

 ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO ................................................................................. 

92 

 ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP ................ 93 

 APÊNDICE A – RESGISTRO DA EFICIÊNCIA DO ARREMESSO 

DA BOLA DE BOCHA ....................................................................... 

94 

 APÊNDICE B – REGISTRO DA EFICIÊNCIA DO ARREMESSO NO 

XBOX ................................................................................................. 

95 

 APÊNDICE C – RESULTADOS DOS ÂNGULOS A CADA QUADRO  96 

 APÊNDICE D – RESULTADOS DAS VELOCIDADES A CADA 

QUADRO ........................................................................................... 

98 



15 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

Pode-se dizer que o pai dos esportes adaptados foi o Dr. Ludwig Guttmann. 

Em 1944 o Dr. Guttmann introduziu os esportes como uma forma de reabilitação 

para ex-combatentes de guerra, no hospital de Stoke Mandeville, nos Estados 

Unidos. 

 O trabalho do Dr. Guttmann foi se disseminando e outros grupos que 

utilizavam os esportes adaptados (seja com a finalidade de lazer ou com a finalidade 

de reabilitação) foram surgindo. Esportes que antes só existiam na modalidade 

tradicional (para pessoas sem deficiência), passaram a ter suas regras reformuladas 

para que as pessoas com deficiência pudessem praticá-los, dando origem ao 

formato adaptado do esporte. Outros esportes foram criados especificamente para 

atender esta população, como é caso do goalball, do polybat e, mais recentemente, 

da petra. 

 Soares e Blascovi-Assis (2011) indicam que a prática esportiva realizada por 

pessoas com deficiência física deve considerar as características peculiares de cada 

tipo de deficiência. Sendo assim, é possível que a própria pessoa se torne 

consciente de suas limitações e potencialidades. 

 A bocha adaptada é um dos esportes que surgiu a partir do esporte 

tradicional. O objetivo do jogo se manteve, ou seja, tanto na bocha tradicional, 

quanto na bocha adaptada, o jogador deve aproximar suas bolas ao bolim (na bocha 

adaptada, chamado de bola alvo ou jack). O local onde é praticado também se 

difere.  A bocha tradicional é jogada em um cancha, um corredor estreito e 

comprido, normalmente com o piso de terra batida. Já a bocha adaptada é disputada 

em um espaço de 12,5 x 6,0 metros com o piso liso. As bolas também são 

diferentes. Enquanto o material das bolas da bocha tradicional se assemelha ao 

material das bolas de boliche, as bolas da bocha adaptada são feitas de grãos de 

polietileno e revestidas com couro sintético, sendo portanto, mais macias. As regras 

dos dois esportes são muito diferentes, o que os torna distintos. 
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 Com a finalidade de possibilitar um jogo justo, a classificação funcional se 

baseia no grau de deficiência dos atletas para dividi-los em classes. Na bocha 

adaptada há 4 classes: BC1, BC2, BC3 e BC4. 

 Em função dos atletas apresentarem deficiências diferentes e diversos graus 

de acometimento, é difícil, se não impossível, que se determine um padrão ouro 

para o gesto motor do arremesso. Porém, é possível observar que determinados 

elementos são preditores de um bom arremesso. Parece que a posição do membro 

superior, no momento do arremesso, é um elemento preditor da eficiência desta 

habilidade. 

 Navarro e Sanchez (2012) ressaltam que a habilidade motora fundamental da 

modalidade é a precisão, a qual exige um nível de concentração e esquema 

estratégico do jogo. Outros elementos destacados por Sirera (2011) também 

exercem influência na ação e consequentemente na eficiência do arremesso, tais 

como: a coordenação, o ajuste e o controle do movimento (ação de conduzir e soltar 

a bola), amplitude e mobilidade articular (limitações anatômicas e/ou estruturais, 

como por exemplo, posições corporais impostas pela cadeira de rodas) e força de 

arremesso. Este autor ainda cita que a estabilidade da cadeira de rodas também 

pode modificar o gesto motor do arremesso.  

 A análise dos gestos motores utilizados em qualquer esporte é de 

fundamental importância para que se conheça o padrão de sua técnica 

possibilitando que correções posturais sejam feitas com o objetivo de propiciar 

melhorias na eficiência do gesto motor (MORO, 2012; PANTOJA, 2012). Hall (2013) 

afirma que um desempenho excelente só é possível se houver uma biomecânica 

adequada. 

 O´Donovan (2011) realizou um estudo que relaciona o padrão de movimento 

de arremessos da bocha adaptada realizados em diferentes distâncias. Porém, 

como o autor não publicou seu estudo na íntegra, não foi possível utilizá-lo como 

fonte de comparação para este estudo. Outra autora, Llauró (1999) apresentou um 

trabalho tendo como objetivo a comparação entre diferentes técnicas de 

arremessos. Para isso, ela analisou a biomecânica e a eletromiografia de diversos 

tipos de arremessos de um único sujeito. Já Huang et al. (2014) comparou a 
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biomecânica realizada no arremesso da modalidade entre crianças com e sem 

paralisia cerebral. Como se pode perceber, há alguns estudos voltados para a 

questão da análise biomecânica do arremesso da bocha adaptada, porém, não 

foram encontrados estudos publicados que descrevessem o padrão ouro da técnica 

do arremesso da modalidade, nem tão pouco estudos que relacionassem o 

arremesso da bocha adaptada com arremessos executados em jogos de realidade 

virtual. Talvez um dos motivos seja a diversidade de tipos e graus de acometimento 

das deficiências dos atletas. Apesar dessa diversidade, comumente observa-se 

atletas que realizam o arremesso com o antebraço supinado ou pronado. 

 Por meio da análise cinemática é possível que se descreva o gesto motor, 

podendo identificar padrões comuns e divergentes dos arremessos dos atletas desta 

pesquisa. 

 A eficiência do arremesso da bocha adaptada se caracteriza pela capacidade 

do atleta em arremessar a bola no exato local que planejou. 

 O gesto motor e a eficiência estão intimamente relacionados pois quanto 

melhor for o gesto motor, melhor será sua eficiência. Hall (2013) afirma que há duas 

fontes de informação para que se diagnostique uma habilidade motora: a cinemática 

(técnica desempenhada pela pessoa que executa o movimento) e o resultado obtido. 

 A análise cinemática, relacionada com a eficiência do arremesso, poderá 

sugerir se há um padrão do gesto motor que otimize seus resultados. 

 O treinamento da bocha adaptada requer recursos que nem sempre são de 

fácil acesso para os atletas, a exemplo dos kits de bola, que são caros, e do espaço 

necessário para a prática da modalidade. Por essa razão, muitos atletas têm contato 

com a modalidade somente quando vão aos clubes, durante os treinamentos 

oferecidos. 

 Atualmente, os videogames interativos têm possibilitado a prática dos 

esportes também de modo virtual. Os exergames são videogames interativos que 

reproduzem no mundo virtual e em tempo real, os movimentos executados no 

mundo real. O Nintendo Wii e o Kinect do Xbox são exemplos de videogames 
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interativos. Em função desta característica, é possível que os exergames sejam 

utilizados na aprendizagem e no aperfeiçoamento de gestos motores. 

 Os exergames (videogames interativos) são capazes de reproduzir no mundo 

virtual e em tempo real, os movimentos executados no mundo real, possibilitando 

que gestos motores de uma determinada modalidade esportiva sejam transportados 

para o mundo virtual. Outra característica marcante dos exergames é o aspecto 

motivacional, justificado exatamente pela interação entre mundo real e mundo 

virtual. 

 O uso dos exergames pelos atletas da bocha adaptada poderia propiciar um 

feedback da qualidade do gesto motor e um maior contato do atleta com a 

modalidade.  

Valente (2005) afirma que o trabalho técnico da bocha adaptada baseia-se no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da força, direção e precisão dos arremessos. 

Desta forma, estudos que discutam os padrões motores de arremesso nos jogos de 

bocha adaptada e as possíveis relações com a realidade virtual tornam-se 

relevantes para propostas de treino do gesto motor executado na modalidade em 

questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HISTÓRICO DO ESPORTE ADAPTADO 

 

2.1.1 Histórico do esporte adaptado no mundo 

 

 Imagina-se que no início do século XIX pessoas deficientes eram submetidas 

às atividades físicas sugeridas pela ginástica médica. A ginástica médica previa uma 

sequência de atividades, cujo objetivo era prevenir doenças, desenvolver ou corrigir 

corpo (CASTRO, 2005). Como o próprio nome sugeria, a ginástica médica ficava sob 

a responsabilidade e supervisão dos médicos. Pode-se concluir que a Educação 

Física voltada para as pessoas com deficiência evoluiu de um modelo médico. 

 Nos Estados Unidos, a transição da ginástica médica para as atividades 

esportivas ocorreu entre os anos de 1900 e 1950, com a volta dos combatentes de 

guerra. Em virtude da deficiência adquirida na guerra (muitos casos de amputação e 

lesão medular) os ex-combatentes tinham que permanecer por longos períodos nos 

hospitais e centros de reabilitação. Essa realidade esteve presente em diversos 

países que participaram das guerras mundiais (FLORENCE, 2009). 

 Em 1944, o médico Dr. Ludwig Guttmann integrou o centro de lesionados 

medulares do Hospital de Stoke Mandeville e, confrontando muitas crenças médicas 

da época, Dr. Ludwig introduziu neste centro a prática dos esportes, inicialmente o 

arco e flecha e o tênis de mesa (GORGATTI e COSTA, 2013). 

 Logo, os sucessos obtidos pelos deficientes atendidos pelo Dr. Ludwig se 

disseminaram pela classe médica e terapêutica. Dessa forma, o número de 

deficientes praticando o esporte pelo mundo aumentou. Até que em 1946, nos EUA, 

ocorreram torneios e exibições de basquete em cadeira de rodas, com participação 

de aproximadamente 2.500 veteranos, jovens heróis da guerra (CASTRO, 2005). 
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 Em 1948 aconteceram os I Jogos de Stoke Mandeville e em 1952, na 

Inglaterra, os I Jogos Internacionais de Stoke Mandeville que, pela participação de 

um grupo de holandeses (até o momento, somente os atletas dos Estados Unidos 

participavam dos jogos), atribuiu-se o título de internacional aos jogos (FLORENCE, 

2009). Com o passar das edições dos Jogos Internacionais de Stoke Mandeville, o 

número de países participantes foi aumentando. 

 Antonio Maglio, diretor do centro de lesionados medulares do Ostia, na Itália, 

sugeriu que os Jogos Internacionais de Stoke Mandeville ocorressem em associação 

aos Jogos Olímpicos. Dessa forma, em 1960, aconteceram os XVI Jogos Olímpicos 

e, semanas depois, os IX Jogos Internacionais de Stoke Mandeville. Participaram 

desses jogos 400 atletas cadeirantes, de 23 países (FLORENCE, 2009). 

 Desde então, os Jogos Internacionais de Stoke Mandeville (futuro Jogos 

Paralímpicos), aconteciam no mesmo ano que os Jogos Olímpicos, porém não 

necessariamente no mesmo local. Somente em 1988, em Seul, Coréia do Sul, que 

os Jogos Olímpicos e Paralímpicos passaram a ser realizados no mesmo país 

(MARQUES et al., 2009). Muito mais tarde, no ano de 2002, o Comitê Paralímpico 

Internacional (IPC) e o Comitê Olímpico Internacional (COI) assinaram um acordo no 

qual indicava que deveriam ser partilhados os equipamentos, as instalações e a 

organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (PARSONS e WINCKLER, 2012). 

 Em paralelo com os Jogos Internacionais de Stoke Mandeville aconteceram 

outros movimentos esportivos, como por exemplo, a Internacional Sport 

Organization for the Disabled, fundada em 1964, por veteranos de guerra, com o 

intuito de garantir a prática esportiva para indivíduos com visão subnormal e 

lesionados medulares (CASTRO, 2005). 

 Em 1976, com a inclusão de atletas com diferentes deficiências nos Jogos de 

Stoke Mandeville (até esta edição os jogos eram disputados somente por lesionados 

medulares), houve a necessidade de mudar o nome dos jogos para The Olympied 

for Physically Disabled. Como o COI era contra esse nome, em 1984, Robert 

Jackson, presidente dos Jogos Internacionais de Stoke Mandeville, sugeriu a 

mudança do nome para Paralympics Games. Em fevereiro de 1985, o Comitê 



21 

 

 

Coordenador Internacional (ICC) aceitou a proposta e tornou esta a nomenclatura 

oficial dos jogos (CASTRO, 2005). 

 Diante do crescimento de entidades organizadoras dos diversos esportes 

adaptados, fez-se necessária a criação de um comitê que centralizasse todas as 

entidades, surgindo assim, o Comitê Paralímpico Internacional (IPC). Dessa forma, 

em 1989, foi fundado o IPC, um órgão com as mesmas competências que o COI, 

porém voltado para os esportes adaptados (MARQUES et al., 2009). 

 Durante a prática dos esportes adaptados, era nítido que a diferença entre os 

níveis de espasticidade que os paralisados cerebrais apresentavam influenciava 

diretamente na qualidade da competição. Era necessário tomar alguma medida para 

assegurar uma melhor igualdade de jogo para estes atletas. Assim, em 1969, foi 

fundado o International Cerebral Palsy, hoje nomeado como Cerebral Palsy – 

International Sports & Recreation Association (CP-ISRA), designado a organizar os 

esportes para os deficientes com paralisia cerebral (JERÔNIMO et al., 2009). 

  

2.1.2  Histórico do esporte adaptado no Brasil 

 

Muitos profissionais realizavam atividades com os deficientes, cada um em 

sua instituição e raramente registravam seus feitos em publicações. Por esse fato, é 

difícil definir com exatidão quando se iniciou a atividade física adaptada em nosso 

país (CASTRO, 2005). 

 O ano de 1958 foi de fundamental importância para o esporte para pessoas 

com deficiência no Brasil. Neste ano foram fundados 2 clubes voltados aos esportes 

paralímpicos. Em São Paulo, Sérgio Serafim Del Grande, fundou o Clube dos 

Paraplégicos de São Paulo (CPSP) e no Rio de Janeiro, Robson Almeida Sampaio, 

fundou o Clube do Otimismo (GORGATTI e COSTA, 2013). Sérgio Serafim Del 

Grande e Robson Almeida Sampaio, ambos lesionados medulares, fundaram os 

clubes após voltarem dos EUA, onde foram buscar terapias para a reabilitação 

(PARSONS e WINCKLER, 2012). 
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 Em 1969, aconteceu a primeira participação brasileira em jogos 

internacionais, quando a seleção brasileira de basquete sobre rodas (formada por 

atletas cariocas e paulistas) participaram dos Jogos Parapanamericanos, em 

Buenos Aires, na Argentina. Os atletas obtiveram um excelente desempenho e 

conquistaram a medalha de bronze (CASTRO, 2005). 

 Em Jogos Paralímpicos, o Brasil teve a sua primeira participação em 1972, 

em Heildelberg, na Alemanha. Nos Jogos Paralímpicos seguintes, em 1976, no 

Canadá, o Brasil conquistou suas primeiras medalhas. Os atletas Luis Carlos 

Coutinho e Robson de Almeida, ambos da modalidade bocha adaptada, foram vice-

campeões em suas respectivas classes (BRAZUNA e CASTRO, 2001). 

 Com o aumento das participações brasileiras em jogos internacionais, surgiu 

a necessidade de se criar uma entidade nacional para organizar o esporte adaptado 

no Brasil. Até que em 1975, foi criada a Associação Brasileira do Desporto para 

Excepcional (ANDE) – atual Associação Nacional de Desporto para Deficientes. No 

seu início, a ANDE era a entidade responsável por todos os esportes praticados por 

todos os tipos de deficiência (GORGATTI e COSTA, 2013). 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) decretou o ano de 1981 como o 

ano internacional das pessoas deficientes. Este marco ampliou as oportunidades 

para os deficientes, fazendo com que novas associações, agora mais especializadas 

em cada deficiência, surgissem no Brasil durante a década de 1980. 

 Com o surgimento de outras associações, a ANDE passou a desenvolver 

somente as modalidades destinadas aos atletas com paralisia cerebral. Surgiram as 

associações: Associação Brasileira de Desporto em Cadeira de Rodas (Abradecar) 

(1982), Associação Brasileira de Desporto para Cegos (ABDC) (1983), 

Confederação Brasileira de Desporto para Surdos (CBDS) (1987), Associação 

Brasileira de Desporto de Deficientes Mentais (Abdem) (1990) e Associação 

Brasileira de Desporto para Amputados (ABDA) (1990) (PARSONS e WINCKLER, 

2012). Somente em 1995 foi criado o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), órgão 

máximo do paradesporto no Brasil e que tem como objetivo maior a representação 

do Brasil junto ao IPC (GORGATTI e COSTA, 2013). 
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2.2 HISTÓRICO DA BOCHA ADAPTADA  

 

2.2.1 Histórico da bocha adaptada no mundo 

 

Não se sabe ao certo quando e onde a prática da bocha por deficientes teve 

seu início. Segundo Campeão (2002), as primeiras aparições da bocha adaptada 

aconteceram na década de 70, em países nórdicos. Campeão (2002, 2011) e Herbst 

et al. (2013) ressaltam que a bocha adaptada surgiu para atender às pessoas com 

paralisia cerebral severa (os quatro membros afetados e uso da cadeira de rodas), 

que em virtude do grau de comprometimento da deficiência, não conseguiam 

praticar outro esporte. Com a expansão da bocha adaptada, outras deficiências 

foram incluídas, como distrofia muscular progressiva, A.V.C, poliomielite, lesão 

medular ou deficiências de dano cerebral com função motora progressiva. 

A bocha adaptada foi reconhecida como esporte paralímpico em 1984, nos 

Jogos Paralímpicos de Nova Iorque, nos EUA. Desta competição participaram 17 

atletas. Como continuidade ao reconhecimento, em 1988, a bocha adaptada se 

tornou um esporte paralímpico, nos Jogos de Seul, Coréia do Sul (VIEGAS, 2012). 

Em 1986 foi realizada o primeiro World Championshops, na Bélgica, com a 

participação de 20 países (VIEGAS, 2012). Em 1990, na Holanda, durante o World 

Championships, foi introduzida a classe C1 WAD (with assistence devices), atual 

classe BC3. Esta classe teve sua estreia em Jogos Paraolímpicos no ano de 1996, 

em Atlanta, EUA. Já a classe BC4 foi introduzida nos Jogos Paralímpicos de Atenas, 

na Grécia, em 2004 (VIEGAS, 2012). 

Hoje, fazem parte do calendário internacional de competições as Copas por 

Continente, os Jogos Parapanamericanos, os Jogos Mundiais e os Jogos 

Paralímpicos. 
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2.2.2 Histórico da bocha adaptada no Brasil 

 

A primeira participação brasileira na modalidade bocha adaptada em Jogos 

Paralímpicos, foi em 1976, no Canadá. Nesta edição dos jogos, os atletas Luis 

Carlos Coutinho e Robson de Almeida conquistaram uma medalha de prata, cada 

um em sua respectiva classe (BRAZUNA e CASTRO, 2001).  

Porém, os trabalhos realizados no país ainda eram tímidos e com pouca 

expressão. Em virtude disso, a bocha adaptada não obteve resultados positivos no 

cenário internacional. Até que em 1995, dois atletas do atletismo foram convidados 

pela ANDE a participar dos Jogos Parapanamericanos em Mar Del Plata, na 

Argentina, na modalidade bocha adaptada. O objetivo da participação era o de 

apenas iniciar um trabalho de divulgação do esporte e possivelmente implantá-lo, de 

fato, no Brasil. Para surpresa de todos, os dois atletas conquistaram o primeiro lugar 

na competição (JERÔNIMO et al., 2009; CAMPEÃO, 2011; VIEIRA e CAMPEÃO, 

2012). 

Vislumbrado com o resultado obtido e projetando a divulgação da bocha 

adaptada, em junho de 1996, o então diretor técnico da ANDE, Ivaldo Brandão 

Vieira, implantou na cidade de Curitiba o Projeto “Bocha para Portadores de 

Paralisia Cerebral”. Participaram desse projeto 5 estados brasileiros: Paraná, com 2 

entidades, Rio de Janeiro, com 5 entidades e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e 

São Paulo com 1 entidade cada (CUNHA et al., 1990 apud CAMPEÃO, 2011). 

As competições brasileiras regulamentadas pela ANDE são: campeonato 

paulista, campeonato carioca, campeonato regional sudeste (atletas de São Paulo), 

campeonato regional leste (atletas de Espírito Santo e Rio de Janeiro), campeonato 

regional centro-oeste (atletas de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás), campeonato regional sul (atletas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do 

Norte), campeonato norte (atletas dos estados da região norte), campeonato 

regional nordeste (atletas dos estados da região nordeste do Brasil), campeonato 

brasileiro e copa Brasil de pares e equipes. Ainda há as Paralímpiadas Escolares, 
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evento destinado aos adolescentes de todos os estados do Brasil de diversas 

modalidades, inclusive da bocha adaptada. 

Nota-se um crescente na quantidade de atletas praticantes de bocha 

adaptada no Brasil. Em levantamento feito diretamente à ANDE, Costa et al. (2002) 

indicaram que no ano de 2002 eram 14 clubes/entidades credenciadas à ANDE, 

perfazendo um total de 61 atletas. Hoje, possivelmente, esses números já foram 

superados.  

Os números não são expressivos somente na quantidade, mas também na 

qualidade dos atletas. O Brasil é o único país a conquistar 3 medalhas de ouro em 

uma única edição dos Jogos Paralímpicos na modalidade de bocha adaptada. Esse 

feito se deu em 2012, nos jogos realizados em Londres, quando o Brasil obteve 

classificação em 1º lugar com atletas nas classes BC2, BC4 e em duplas BC4, além 

da premiação de mais um atleta como terceiro colocado na classe BC4, totalizando 

quatro premiações. Atualmente, conforme consta no ranking mundial deste ano da 

BISFED (2013c), o Brasil lidera o ranking da classe BC2 e dos pares BC4, além de 

possuir 22 atletas ranqueados. Desses 22 atletas, 4 deles estão entre os 6 melhores 

do mundo. Pode-se afirmar que o Brasil é uma das grandes potências desta 

modalidade. 

 

2.3 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL  

 

Para que se possa ter ou se aproximar de condições de igualdade durante as 

competições dos esportes adaptados, é necessário que os atletas sejam 

organizados em classes (FERREIRA et al., 2009). 

O principal objetivo da classificação funcional é garantir que o sucesso do 

atleta seja atingido pelo seu treinamento, nível de habilidade, talento e experiência 

competitiva ao invés das suas condições neurológicas. O sistema classifica a função 

neurológica de um atleta de acordo com o esporte que pratica de uma forma que o 
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permita competir com outros atletas com níveis semelhantes de comprometimento 

neurológico (BISFED, 2013b). 

O principal objetivo da classificação funcional é garantir o treinamento, o nível 

de habilidade, talento e experiência sejam refletidos nos resultados que o atleta terá, 

sem que seja influenciado pelas diferenças entre as condições neurológicas 

apresentadas por cada atleta. Para tal, o sistema classifica os atletas de acordo com 

a função neurológica de acordo com o esporte que pratica, de forma que permita 

que os atletas compitam somente com atletas com níveis semelhantes de 

comprometimento neurológico (BISFED, 2013b). 

Para se chegar ao modelo de classificação funcional que é utilizado 

atualmente, outros modelos foram propostos e remodelados à medida que eram 

observadas diferenças nas deficiências, as quais comprometiam a busca pela 

igualdade das condições de competição.  

Até meados dos anos 90, a classificação funcional era feita unicamente por 

médicos, que não davam muito importância para a especificidade de cada 

modalidade esportiva (ROMERO e HERNÁNDEZ, 2000). De acordo com Florence 

(2009), a classificação funcional atual foi aplicada pela primeira vez nos Jogos 

Paralímpicos de Barcelona, em 1992. 

A CP-ISRA foi a responsável pela classificação funcional dos esportes 

adaptados voltados para paralisados cerebrais, dentre eles, a bocha adaptada, até o 

ano de 2012. Hoje em dia, o órgão responsável pela regência da modalidade é a 

Boccia International Sports Federation (BISFED). 

Para se criar uma padronização mundial, a CP-ISRA definiu a letra C (do 

inglês, class) e numerou as categorias de 1 a 8, de forma que o maior grau de 

comprometimento fosse classificado como C1 e o menor como C8 (JERÔNIMO et 

al., 2009). 

De acordo com o Manual de Classificação Funcional da ANDE (2009) a 

classificação funcional tem o propósito de verificar a limitação da deficiência e o 

quanto a deficiência influencia no desempenho esportivo, para então determinar em 

qual classe o atleta será alocado.  
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Essa avaliação é contínua, ou seja, é realizada no período de pré-competição 

e no período de competição. No período pré-competição, o atleta é submetido às 

avaliações médica e técnica (simulações de situações similares de competição). No 

período de competição, o atleta é observado pelos classificadores funcionais, que 

poderão utilizar vídeos e fotos das competições para garantir a permanência do 

atleta na classe indicada ou para relocá-lo em outra classe (ANDE, 2009; VIEIRA e 

CAMPEÃO, 2012).  Marques et al. (2009) indicam a importância da continuidade da 

avaliação durante as competições, a fim de se obter a maior igualdade possível 

entre os atletas de uma mesma classe. 

 

2.3.1 Classificação funcional de esportes para atletas paralisados cerebrais 

  

A classificação funcional é feita por um grupo de classificadores funcionais 

(médicos, fisioterapeutas, educadores físicos e terapeutas ocupacionais) que 

tenham realizado o curso de classificação funcional ministrado pelo órgão 

competente do esporte (Manual de Classificação Funcional – ANDE, 2009).  

O manual de classificação funcional da CP-ISRA (2010) explicita os perfis 

funcionais de cada classe: 

 C1: Atletas tetraplégicos que podem apresentar em grau de 

espasticidade¹ de 3 a 4, atetose², ataxia³ ou misto4. São incapazes de propulsar a  

____________ 

1 “Have increased tone and pathological reflexes, either increased reflexes, e.g. hyper-reflexia or 
pyramidal signs, such as Babinski response” (CANS et al., 2007). 

2 ”The lesion is in the basal ganglia and they have disorganized movement patterns which, if severe, 
can be totally disabling. Speech production is often affected and some, but not all, individuals have 
preserved cognitive function” (BAX, FLODMARK e TYDEMAN, 2007). 

3 ”Present loss of orderly muscular coordination, so that movements are performed with abnormal 
force, rhythm, and accuracy” (CANS et al., 2007). 

4 ”When it is a mixed CP form, i.e., spacticity with ataxia and/or dysknesia, the child shoudl be 
classified according to the dominant clinical feature” (CANS et al., 2007). 
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cadeira de rodas de forma funcional, sendo dependente dela (incapazes de realizar 

a marcha). Possuem controle de tronco estático e dinâmico muito pobre ou 

inexistente. Limitação severa na amplitude de movimento funcional dos membros 

superiores e inferiores. 

 C2: Atletas tetraplégicos que apresentam grau de espasticidade 3 com 

ou sem atetose. Possuem controle do tronco estático justo e pobre controle 

dinâmico. Demonstram destreza para manipular e arremessar uma bola. São 

capazes de propulsar a cadeira de rodas, de forma funcional. 

 C3: Atletas tetraplégicos, triplégicos ou hemiplégicos severos. O tronco 

e os membros superiores (no braço dominante) apresentam grau de espasticidade 

2, já os membros inferiores, grau de espasticidade de 3 a 4. São capazes de 

impulsionar uma cadeira de rodas de forma independente e possuem boa força 

funcional nos membros superiores. 

 C4: Atletas diplégicos. Apresentam grau de espasticidade de 1 a 2 no 

tronco, possuem força funcional normal nos membros superiores e um envolvimento 

de moderado à severo em ambas as pernas (grau de espasticidade de 3 a 4). 

 C5: Atletas diplégicos, diplégicos assimétricos, duplo hemiplégicos ou 

distônicos. Possuem limitação mínima à moderada na amplitude dos movimentos 

dos membros superiores, grau de espasticidade de 2 a 3 dos membros inferiores e 

equilíbrio estático normal, podendo apresentar dificuldade no equilíbrio dinâmico. 

 C6: Atletas com paralisia cerebral mista, atetóide e/ou ataxia. Podem 

apresentar limitações na amplitude do movimento dos membros superiores, assim 

como pobre coordenação e sincronismo. A função dos membros inferiores está 

intimamente relacionada com a habilidade exigida em cada esporte. 

 C7: Atletas hemiplégicos, com grau de espasticidade de 2 a 3 na 

metade comprometida, ocasionando em uma função limitada dos membros 

inferiores e superiores.  Apresentam bom controle funcional no lado não 

comprometido. 
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 C8: Atletas diplégicos, diplégicos assimétricos, duplo hemiplégicos, 

hemiplégicos, distônicos ou monoplégicos. Apresentam uma limitação visível ao 

correr, apesar de ter função próxima do normal. 

 

2.3.2 Classificação funcional da bocha adaptada 

 

A classificação funcional específica de cada esporte é oriunda da 

classificação funcional geral. Na bocha adaptada são considerados elegíveis, os 

atletas que são enquadrados na perfil da classificação funcional das classes C1 e 

C2 (FERREIRA et al., 2009; JERÔNIMO et al., 2009; CAMPEÃO, 2002). 

Como indicado no manual de classificação funcional da BISFED (2013b), os 

atletas são avaliados no teste Australian Spasticity Assessment Scale (ASAS) para 

verificar o grau de espasticidade dos membros superiores e inferiores. Já para 

avaliar a força muscular de membros superiores, tronco e membros inferiores é 

utilizado o teste de contra resistência descrito no livro Muscle Testing – Techniques 

of Manual Examination, dos autores Daniels e Worthingham. 

O manual de classificação funcional da BISFED (2013b), que está em vigor 

nos dias atuais, determina que os atletas sejam distribuídos em 4 classes: BC1, 

BC2, BC3 e BC4. 

 BC1 

Atletas paralisados cerebrais que são diagnosticados com tetraplegia 

espástica, atetósica ou que apresentam um quadro misto incluindo aqueles com 

ataxia grave (BISFED, 2013b). São classificados como BC1, atletas alocados na 

classe C1 e atletas alocados na classe C2, que utilizem os pés para arremessar a 

bola (ANDE, 2009). 

As características do atleta BC1, segundo o manual de classificação funcional 

englobam grave comprometimento nos quatro membros; espasticidade ASAS Grau 

3-4 com ou sem atetose; alcance funcional limitado de movimento e/ou força 

funcional limitada em todas as extremidades e tronco. O atleta pode ainda 



30 

 

 

apresentar-se com atetose severa ou distonia com limitada força funcional e controle 

da força ou com ataxia severa, que implica em limitação na coordenação e nas 

habilidades de segurar e soltar. Pode ser dependente de uma cadeira de rodas 

motorizada ou necessitar assistência para a mobilidade diária quando fizer uso de 

cadeira de rodas manual. Considera-se nesta classificação que os atletas com 

atetose podem jogar a partir de uma cadeira de rodas manual, muitas vezes usando 

seus membros inferiores para propulsão da cadeira de rodas. O manual cita ainda 

que atletas com atetose podem andar (BISFED 2013b). Campeão (2002) acrescenta 

que esses atletas apresentam dificuldade de alterar a posição de sentar-se e muitas 

vezes, fazem uso do movimento de braços e cabeça para mover o tronco. 

Em virtude do grau de deficiência apresentado, é obrigatória a presença de 

um assistente durante os jogos. De acordo com as regras de bocha adaptada 

contidas no manual da BISFED (2013a), se o atleta solicitar, é permitido ao 

assistente movimentar e ajustar a cadeira de rodas; arredondar a bola e entregar a 

bola ao atleta. 

 BC2 

 Assim como os atletas da classe BC1, os atletas da classe BC2 também 

apresentam paralisia cerebral tetraplegia espástica, atetósica ou atáxica (BISFED, 

2013b). Os atletas da classe BC2 devem, obrigatoriamente, serem alocados na 

classe C2 (ANDE, 2009). 

 De acordo com BISFED (2013b) as características do atleta BC2, segundo o 

manual de classificação funcional englobam comprometimento nos quatro membros; 

espasticidade ASAS Grau 2-3 com ou sem atetose; alguma limitação na amplitude 

funcional de movimento devido à fraqueza ou espasticidade ou falta de controle que 

afete os membros superiores e o tronco. Para a mobilidade diária, os atletas são 

capazes de usar cadeiras de roda manual ou motorizada, podendo ainda apresentar 

um andar curto para distâncias moderadas. Campeão (2011) aponta que esses 

atletas comumente utilizam os braços para movimentar o tronco e apresentam 

dificuldade em movimentos isolados e regulares dos ombros. 
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 Como se pode observar, o controle do tronco é uma característica marcante 

para determinar se o atleta será alocado na classe BC1 ou na classe BC2.  

 BC3 

 São os atletas que apresentam maior comprometimento motor, ou seja, têm o 

perfil físico dos atletas classificados como BC1 ou como BC4, porém não possuem 

capacidade de realizar um arremesso (BISFED, 2013b). 

Segundo o manual de classificação funcional os atletas devem demonstrar 

que são incapazes de segurar a bola, apresentando uma pega sustentada 

insuficiente para que faça um arremesso funcional da bola ou apresentar 

incapacidade de impulsionar a bola com os pés para a quadra. Funcionalmente são 

atletas incapazes de impulsionar de forma consistente uma bola de bocha adaptada 

com proposital direção e velocidade para a quadra, de forma que a bola ultrapasse a 

cruz central (BISFED, 2013b). Diante dessas dificuldades, para realizar o arremesso, 

o atleta faz uso de uma calha e, se for necessário, de uma ponteira. É obrigatória a 

presença de um assistente (também chamado de “calheiro”) (CAMPEÃO, 2011). 

 De acordo com BISFED (2013a), após a indicação do atleta, são permitidas 

as seguintes ações ao calheiro: ajustar o posicionamento do atleta na cadeira de 

rodas; movimentar e ajustar a cadeira de rodas; arredondar a bola e direcionar a 

calha. 

 BC4 

 Atletas diagnosticados com deficiências de origem não cerebral e que não 

apresentam espasticidade, ataxia ou atetose (BISFED, 2013b). 

Atletas BC4, segundo BISFED (2013b), apresentam disfunção motora grave 

que afeta os quatro membros; podem apresentar alguma limitação na amplitude 

funcional de movimento devido à fraqueza e à falta de controle que afetam os 

membros e o tronco e possuem força muscular geral, de 3/5, ou menos. Para a 

mobilidade diária, os atletas são capazes de usar cadeiras de roda manual ou 

motorizada ou andar com ajuda. O perfil funcional e a mecânica do arremesso são 

semelhantes aos atletas das classes BC1 e BC2. 
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 Como descrito no manual de regras da BISFED (2013a), atletas BC4 que 

utilizarem os pés para realizar os arremessos, poderão ser auxiliados por um 

assistente, que após solicitação do atleta, poderá movimentar e ajustar a cadeira de 

rodas, arredondar a bola e entregar a bola para o atleta. 

Nos esportes adaptados, a nomenclatura das classes corresponde ao grau de 

severidade da deficiência, ou seja, quanto menor o número da classe, maior é o 

comprometimento da deficiência do atleta. Porém, em função da data da criação das 

classes na bocha adaptada, não se aplica esta ordem.  

De 1984 (data da primeira competição internacional de bocha adaptada) até 

1996, existiam duas classes – C1 e C2, destinadas aos atletas que conseguiam 

arremessar as bolas.  Nos jogos paralímpicos de Atltanta, em 1996, foi incluída a 

classe Class 1 WAD (with assistance device). E somente em 2004, nos jogos 

paralímpicos de Atenas, foi criada a classe BC4 (VIEGAS, 2012).  

Desde então, a ordem das classes se manteve. Hoje temos a classe BC3 

(antiga class 1 WAD) para atletas de diversas deficiências que apresentam alto grau 

de severidade da deficiência, as classes BC1 e BC2 para atletas com paralisia 

cerebral, sendo a BC1 com maior severidade quando comparada à BC2, e a classe 

BC4, destinada aos atletas com outras deficiências sem ser a paralisia cerebral, 

porém com grau de acometimento semelhante ao BC2. 

 

2.4 BOCHA ADAPTADA 

 

2.4.1 O jogo 

 

Para que se atinja o objetivo do jogo, que é colocar o maior número de bolas 

próximo da bola alvo, é necessário que o atleta tenha um planejamento e estratégias 

para suas jogadas, o que depende diretamente de um elevado nível de habilidade 

motora, principalmente da capacidade viso-motora (VIEIRA e CAMPEÃO, 2012).  
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A quadra possui uma área de 12,5m x 6m, sendo a área útil para o arremesso 

de 10m x 6m e 6 casas de arremessos de 2,5m x 1m, de onde os atletas realizam os 

arremessos (figura 1). Os atletas se dispõem nas casas de arremesso dependendo 

do formato do jogo - individual, duplas ou equipes (BISFED, 2013a). 

Figura 1 – Quadra de bocha adaptada 

 

 

  

     

                                            

             Fonte: próprio autor 

Os jogos individuais são compostos por um atleta de cada equipe. Existem 

jogos individuais das classes BC1, BC2, BC3 e BC4. Já os jogos de duplas, por dois 

atletas de cada equipe. Existem jogos de duplas BC3 e duplas BC4. E os jogos de 

equipe por três atletas da cada equipe, sendo os atletas da equipe, atletas 

classificados como BC1 e BC2 (BISFED, 2013a). 

 As bolas devem pesar 275gr ± 12gr e ter um perímetro de 270 mm ± 8 mm 

(figura 2). Cada equipe possui 6 bolas de cor (vermelhas ou azuis) e 1 bola alvo 

(branca). Um jogo dos formatos individual e de duplas perfaz um total de 4 parciais. 

Já o jogo de equipes, 6 parciais. O tempo de cada set depende da classe e do 

formato do jogo: no individual BC1 e nos pares BC4 cada equipe possui 5 minutos 

para realizar seus arremessos, no individual BC2 e individual BC4 cada atleta possui 

4 minutos, no individual BC3 e no jogo de equipe cada equipe possui 6 minutos; e no 

jogo de duplas BC3, 7 minutos. Ou seja, cada equipe possui os tempos acima 

mencionados para fazer o arremesso de todas as suas bolas (BISFED, 2013a). 
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Figura 2 – Bolas de bocha adaptada 

 

               Fonte: próprio autor 

Na classe BC3, os atletas fazem uso de um dispositivo auxiliar (calha) para 

fazer o lançamento da bola (figura 3). Também é permitido a esses atletas que 

utilizem ponteiras (figura 4) para propulsionar a bola (BISFED, 2013a). 

Figura 3 – Calha 

 

Fonte: próprio autor 

Figura 4: Ponteiras atletas BC3 

     

Fonte: www.ande.org.br   

O início do jogo se dá pelo arremesso da bola alvo. Após, os arremessos são 

feitos respeitando as regras do esporte, sempre objetivando fazer a maior pontuação 

possível. Para pontuar, o atleta deve arremessar a sua bola de cor mais próxima da 

bola alvo do que a bola de cor de seu adversário (BISFED, 2013a). 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k7Lrnl9XVXVzDM&tbnid=wWYAkyg9IWbJrM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fportaliniciaoparadesportiva.blogspot.com%2F2013%2F12%2Fbocha-adaptada-para-paralisados-cerebral.html&ei=sqZnU-DNKbi2sAS3kYHwCg&bvm=bv.65788261,d.aWc&psig=AFQjCNGRYkZhYJDGoeZUUP19HjBSMW-LtA&ust=1399388206588765
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2.4.2  O treinamento 

 

O treino da bocha adaptada requer alguns materiais e estruturas físicas que 

nem sempre estão acessíveis a todos, por dizer: bolas específicas da modalidade, 

espaço de 12,5 x 6m que tenha um chão liso e, caso o atleta seja classificado como 

BC3, uma calha (BISFED, 2013a). Esses fatores impedem que os atletas tenham 

contato permanente e com essas condições, com a modalidade fora do clube. 

As bolas utilizadas podem ser de 3 tipos (macia, média ou dura), dependendo 

da sua densidade e o espaço para o treinamento da bocha adaptada deve prever 

uma área de 12 x 6m que tenha um chão liso e sem desnivelamento. Áreas como 

esta normalmente são encontradas em quadras poliesportivas ou em salões de 

multiuso. 

 Os atletas da classe BC3 não conseguem arremessar as bolas com as mãos 

ou com os pés. Para tal, utilizam uma calha. Não há regras que especifique o 

material da calha ou o formato da mesma, apenas deve respeitar as dimensões 

máximas de 2,5 x 1,0m e não conter nenhum dispositivo que promova a propulsão 

da bola. (BISFED, 2013a). 

Alguns clubes possuem um grande número de atletas e poucos dias/horas de 

treinamento. O resultado é que atletas se revezam para utilizar a quadra, as bolas, 

as calhas e a atenção de seus técnicos. 

 Por essas razões, o contato do atleta com a modalidade fica resumido aos 

encontros dos treinamentos. 

 

2.4.3  Os benefícios  

 

 Alvis e Mejía (2013) realizaram uma pesquisa qualitativa com 12 pessoas (6 

atletas de bocha adaptada e 6 auxiliares de bocha adaptada) com o objetivo de 

analisar como a bocha adaptada pode influenciar na integração social dos atletas. 
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Como conclusão, relataram que a prática desse esporte é capaz de moldar certos 

comportamentos dos atletas, mesmo quando em situações fora da prática esportiva, 

pois possibilita a eles desenvolverem competências que auxiliam na solução de 

problemas pessoais, permitindo que eles participem mais ativamente no ambiente 

familiar e social. 

 Com o mesmo objetivo, Jerônimo et al. (2009) fizeram entrevistas com 23 

atletas de bocha adaptada e afirmaram que 

(...) a prática esportiva invalida a ideia de que a deficiência incapacita a pessoa. 
Para esses sujeitos, o esporte surgiu como fonte de superação de dificuldades 
diárias, algo que pode levar à busca pela autossuperação e, assim, fazer que se 
desenvolvam as funções superiores, adormecidas pela falta de vivências e 
convivência (p.64). 

 Para que os atletas possam transferir as competências e habilidades 

adquiridas ou aperfeiçoadas durante a prática da bocha adaptada, é necessário que 

haja uma comunicação eficiente entre atleta e sociedade. Kakitani (2010) 

demonstrou em seu estudo algumas formas de comunicação entre atletas da classe 

BC3 e seus auxiliares, constatando que o uso da comunicação não verbal se faz 

presente tanto durante os jogos quanto em situações do cotidiano dos atletas. 

Sendo assim, é possível entender que há uma relação estreita entre comunicação 

dentro e fora dos jogos. 

 Em relação à motivação, Molik et al. (2010) indicaram que a maior parte dos 

atletas de bocha adaptada entrevistados apontaram a prática esportiva como uma 

possibilidade de terapia. O reconhecimento de que o esporte proporciona a prática 

de habilidades motoras apareceu somente em 11º lugar. Sem desmerecer o estudo 

realizado, mas talvez esse resultado tenha sido influenciado pelo nível técnico dos 

atletas, uma vez que os pesquisadores não indicaram a procedência dos sujeitos. 

 Em concordância com os estudos de Molik et al. (2010), Huang et al. (2014) 

que são defensores da prática da bocha adaptada como parte de programas de 

reabilitação, uma vez que os programas convencionais envolvem repetições de um 

mesmo movimento, tornado-os não atrativos, principalmente para as crianças 

(HUANG, et al., 2014 e BALISTA, 2013). Os autores, como Navarro e Sanchez 
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(2012) sugerem a modalidade, pois além de possibilitar o trabalho de reabilitação, 

proporciona também interação com outras pessoas e controle do estado emocional. 

 Na bocha adaptada é fundamental que o atleta saiba a posição correta das 

bolas na quadra. Romero e Hernández (2000) avaliaram a percepção espacial de 

atletas classificados como BC2 e encontraram que em 90% possuem uma 

percepção espacial eficaz, conseguindo predizer diferenças de tamanho e distância 

entre objetos. Portanto, os autores sugerem que a bocha adaptada possivelmente 

seja um esporte reabilitador enquanto aos aspectos de percepção espacial. 

 

2.5 REALIDADE VIRTUAL 

  

Além de proporcionar uma forma de entretenimento, os videogames 

interativos podem auxiliar no tratamento terapêutico de certas disfunções físicas, 

sendo também um aliado ao combate da obesidade e aos problemas associados ao 

sedentarismo (OSÓRIO et al., 2012). 

De acordo com o levantamento realizado por Romano et al. (2013), os 

estudos de reabilitação virtual têm sido direcionados para pessoas, na sua maioria 

adultos, com diversos diagnósticos como sequelas decorrentes de acidente vascular 

encefálico (AVE), lesão medular, paralisia cerebral, doenças neurológicas e quadro 

ortopédicos. 

A aplicação da realidade virtual tem ocorrido principalmente nas áreas de 

educação/formação e reabilitação, ou seja, permite o desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de habilidades motoras e mentais por meio do treino simulado no 

videogame e contribui para potencializar os efeitos das intervenções terapêuticas 

(DORES et al.,2012). Os mesmos autores destacam duas principais características 

dos videogames interativos: a interação com o ambiente virtual em tempo real e o 

aspecto motivacional, dado pelo aumento na participação, atenção e persistência do 

indivíduo na tarefa. 
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Os jogos virtuais são capazes de propiciar o desenvolvimento cognitivo 

(atenção, concentração, memória, planejamento e cálculo) e o desenvolvimento 

físico. Além dessas vantagens, Monteiro (2011) aponta que em função do 

envolvimento dos usuários com os jogos, é possível que os mesmos sejam 

beneficiados com a realização dos movimentos, tidos aqui como exercícios físicos. 

Monteiro Junior e Silva (2012) indicam que os jogos virtuais se apresentam como 

uma técnica para a recuperação motora em pessoas com comprometimento 

neuromotor.  

Para Monteiro (2011), a principal característica da realidade virtual é a 

tridimensionalidade. Os usuários são transportados para o ambiente virtual, onde 

seus movimentos reais manipulam o plano virtual, ou seja, é possível interagir, 

participar e transformar o espaço virtual (BUSARELLO, BIENGING E ULBRICHT, 

2012). Dessa forma, um simples saltar no ambiente real pode ser um salto em 

distância no ambiente virtual, ou um movimento de flexão e extensão de ombro, 

pode ser um arremesso do boliche virtual. 

No seu livro, Murray (2003) classifica a interação no mundo virtual em três 

categorias: imersão – caracterizada pela capacidade de anular temporariamente o 

mundo real, permitindo que as situações impostas pelo mundo virtual sejam sentidas 

e vivenciadas; agência – caracterizada pela ação no mundo real e reação no mundo 

virtual, ou seja, pelo transporte das ações do mundo real para o mundo virtual e 

consequentemente, pelo feedback obtido por tal ação e; transformação – 

caracterizada pela possibilidade de escolha em mudar conteúdos, formas e 

elementos no mundo virtual. A categoria de transformação é subdividida em mais 

três categorias: transformação como disfarce, que possibilita a alteração das 

personagens; transformação de variedade, que possibilita a alteração dos temas e 

espaços virtuais e; transformação pessoal, que indica alterações pessoais do 

usuário em virtude de experiências vividas durante a prática no mundo virtual.  

Muitos estudos utilizam a terminologia “exergames”. Monteiro (2011) define 

exergames como “vídeos interativos ou jogos eletrônicos que caracterizam o 

movimento do jogador, tal como ocorreria na “vida real”, no qual o indivíduo realiza 

uma participação ativa com o jogo, inclusive por meio de exercícios”. Vaghetti e 
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Botelho (2010) apontam que, os exergames proporcionam uma emulação 

perceptiva, possibilitando o desenvolvimento sensorial e motor. 

De acordo com o levantamento realizado por Tore e Raiola (2012), os jogos 

virtuais podem influenciar positivamente na aprendizagem e no aperfeiçoamento das 

habilidades motoras, pois apresentam um fator motivacional elevado, permitem que 

a aprendizagem das habilidades seja ativa e experimental e, principalmente por 

fornecer feedback personalizado.  

Bao et al. (2013) reforça que a motivação é um fator determinante nos jogos 

de realidade virtual, primeiro pelos jogos serem atraentes de forma auditiva e visual, 

e segundo por fornecer o feedback de erro ou do acerto, incentivando assim à 

repetição do movimento. 

Apesar de a utilização primária dos exergames ser o entretenimento, entende-

se que, dessa forma, é possível a utilização da realidade virtual, ou seja, dos 

exergames, como uma das estratégias de treinamento nos esportes adaptados. 

 

2.5.1  Xbox 360® kinect™ sensor 

 

 Xbox 360® kinect™ sensor (kinect) é um dispositivo que, quando acoplado ao 

console Xbox 360, permite que todos os controles sejam comandados por ações 

corporais. O corpo do jogador é identificado por uma câmera RGB (red / green / 

blue), já o reconhecimento da profundidade do espaço físico é feito por um projeto 

infravermelho e por sensores monocromáticos (figura 5) (DAM, 2012). Para que o 

kinect realize a leitura do corpo do jogador, é necessário dispor de uma distância de, 

no mínimo, 2 metros entre o dispositivo e o jogador e posicioná-lo em uma superfície 

estável a uma altura entre 0,60 e 2 metros (MICROSOFT, 2014). O fabricante 

também indica que para um melhor funcionamento do kinect, deve-se controlar a 

entrada de luz no ambiente. 
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Figura 5 - Xbox 360® kinect™ sensor 

 

       Fonte: adaptado de www.xbox.com 

 

 O reconhecimento do corpo se dá pela leitura da angulação das articulações 

identificadas pelo kinect, sendo elas: pescoço, ombros, cotovelos, punhos, quadris, 

joelhos e tornozelos. O sensor trabalha com uma classificação de hierarquia de 

articulações, por exemplo, a mão está abaixo do cotovelo, que por sua vez está 

abaixo do ombro. Caso durante alguma ação corporal, o sensor perca a informação 

de umas dessas articulações (que possibilitam a localização do segmento corporal), 

o mesmo será supostamente admitido pelo segmento corporal indicado na 

hierarquia como o segmento acima do que foi perdido (DAM, 2012). 

 Como demonstrado por Brendler et al. (2014), o dispositivo kinect é eficaz no 

reconhecimento de um corpo em 3D, sendo necessário apenas um software que 

converta os dados obtidos em uma malha tridimensional.  

 

2.6 RELAÇÃO ENTRE ARREMESSO REALIZADO NA BOCHA ADAPTADA E 

NO JOGO DO BOLICHE KX 

 

 É possível fazer uma breve associação entre as habilidades motoras 

utilizadas pelos jogadores de bocha adaptada e as habilidades motoras utilizadas no 

jogo do boliche KX. 

http://www.xbox.com/
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 Segundo Huang et al. (2014), o arremesso da bocha adaptada envolve o 

controle da posição de ombros, cotovelo e punho para que seja possível controlar a 

trajetória e a velocidade de rolamento da bola.  Lourenço (2013) ao observar a forma 

de arremesso da bola de bocha adaptada de 26 atletas incluídos nas classes BC1 

(n=12), BC2 (n=9) e BC4 (n=5) constatou que os atletas utilizam as habilidades de 

lançar e rolar, sendo a mais eficiente, o rolar.  

 Llauró (1999) avaliou a eficiência do arremesso por cima e do arremesso por 

baixo. Seu sujeito foi um atleta paralisado cerebral classificado como BC2. Para 

analisar os arremessos foi solicitado que o atleta arremessasse a bola de 4 formas: 

por baixo com balanço prévio, por baixo sem balanço prévio, por cima com balanço 

prévio e por cima sem balanço prévio. A pesquisadora concluiu que o arremesso por 

baixo com balanço prévio foi a técnica mais satisfatória para o sujeito do estudo. 

 Outra evidência encontrada que indica que os arremessos por baixo são mais 

eficientes do que os realizados por cima, foi apresentada pelo autor Sirera (2011). 

Este autor afirma que a soltura da bola no momento adequado é prejudicada nos 

arremessos realizados por cima. 

 Analisando os três estudos acima citados, pode-se dizer que a nomenclatura 

rolar, utilizada por Lourenço (2013) condiz com o gesto motor intitulado como 

arremesso por baixo, utilizado por Llauró (1999) e Sirera (2011). Esses três estudos 

reforçam a posição do membro superior adotada neste estudo: arremesso por baixo 

com o braço em supinação. 

Segundo Diez-Alegre e Muñoz-Hellín (2013) a realidade virtual é uma nova 

forma de melhorar as habilidades motoras dos membros superiores. Na revisão de 

literatura apresentada por eles, é possível detectar estudos que atribuem à realidade 

virtual melhoras na cinemática, na qualidade dos movimentos e na amplitude de 

movimento dos membros superiores. 

Do estudo de Diez-Alegre e Cano-de la Cuerda (2012) participaram 10 

sujeitos tetraplégicos, usuários de cadeira de rodas, todos com paralisia cerebral do 

tipo espástica. Os autores tiveram como um dos objetivos determinar se a prática do 

jogo de boccia do Nintendo Wii® (30 sessões divididas em 30 minutos por 3 dias na 
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semana durante 2 meses e meio), favoreceria a melhora da aprendizagem motora 

direcionada para a tarefa, a melhora da função motora dos membros superiores, da 

motricidade fina e da coordenação da mão. Para analisar a motricidade fina e a 

coordenação, foi utilizado o Nine Hole Peg Test, já para analisar a atividade 

muscular e a amplitude articular durante o arremesso, foi utilizado o Biometrics E-

LINK®.  A conclusão desse estudo foi que após as sessões de treinamento, os 

sujeitos obtiveram melhoras significativas na coordenação e na motricidade fina da 

mão, assim como uma melhor extensão na amplitude articular do punho.  

Lee (2013) analisou a influência de 6 semanas de sessões de treinamento 

com os jogos boxe, boliche e Kinect aventura na força muscular e o tônus muscular 

de 14 sujeitos com AVE (acidente vascular encefálico). Ele concluiu que houve uma 

melhora significativa na força dos músculos flexores do ombro, ombro extensor, 

flexor do cotovelo e extensores do cotovelo.  

Conforme apontado por Tori e Raiola (2012) e por Balista (2013), o uso dos 

jogos virtuais não foram criados para fins específicos de reabilitação ou de 

treinamento, fazendo com que o potencial do jogo não seja completamente 

explorado. É evidente que não se tenha um jogo virtual específico para o 

treinamento da bocha adaptada, portanto é preciso analisar qual jogo virtual mais se 

aproxima do movimento realizado na modalidade.  

Primariamente, pela própria natureza do esporte boliche (incluindo o boliche 

virtual), pode-se afirmar que a habilidade motora mais utilizada também é o 

arremesso por baixo. Desconsiderando as especificidades de cada modalidade 

(bocha adaptada e boliche) é possível dizer que ambas utilizam a habilidade de 

arremessar por baixo. 

 

2.7 CINEMETRIA  

 

O interesse em estudar o movimento humano é antigo. Aristóteles já 

apresentava uma análise dos movimentos humanos em algumas de suas obras 
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(AMADIO e SERRÃO, 2011). Hamill e Knutzen (2012) afirmam que a biomecânica 

como conhecemos atualmente surgiu entre os anos 1960 e 1970, quando seu 

conteúdo foi extraído da mecânica, até então área que somente atuavam 

engenheiros, e aplicado em organismos vivos. 

 O conceito de biomecânica é amplamente discutido e muitos autores já o 

definiram. Hall (2013) definiu o termo biomecânica como sendo o termo para 

“descrever a ciência voltada ao estudo dos sistemas biológicos sob uma perspectiva 

mecânica”. 

O conceito dado por Amadio e Serrão (2007) é capaz de mostrar o quão 

grandiosa é esta ciência: “biomecânica é uma disciplina entre as ciências derivadas 

das ciências naturais, que se ocupa de análises físicas de sistemas biológicos, 

consequentemente, de análises físicas de movimentos do corpo humano” 

 Como se pode perceber, a biomecânica abrange todas as análises físicas dos 

movimentos humanos. Para que ela se tornasse mais específica, foi segmentada em 

algumas áreas de interesse de estudo. A otimização do rendimento esportivo é 

resultado da combinação de fatores como os genéticos e os sócio-afetivos, porém 

tão importante quanto estes, está a elaboração de estratégias de treinamento 

capazes de potencializar as capacidades e habilidades envolvidas no desempenho 

da modalidade (AMADIO e SERRÃO, 2011). Assim temos a biomecânica do 

esporte, que 

Se dedica ao estudo do corpo humano e do movimento esportivo em 
relação as leis e princípios físico-mecânicos incluindo os conhecimentos 
anatômicos e fisiológicos do corpo humano. No sentido mais amplo de sua 
aplicação, ainda é tarefa da biomecânica do esporte, a caracterização e 
otimização das técnicas de movimento através de conhecimentos científicos 
que delimitam a área de atuação da ciência, que tem no movimento 
esportivo seu objetivo central de estudo (AMADIO e SERRÃO, 2007, p.61). 

Amadio e Serrão (2007) e Hall (2013) indicam que o estudo da biomecânica 

proporciona o aperfeiçoamento da técnica de movimento esportivo orientado 

fundamentalmente pela determinação da eficiência de movimento. É exatamente 

pautado neste objetivo que o presente estudo está contextualizado. 

A cinemetria é um dos métodos utilizados pela biomecânica para analisar o 

movimento humano. De acordo com Amadio e Serrão (2011) a cinemetria objetiva a 
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determinação da posição, do deslocamento, da velocidade e da aceleração, 

enquanto descritores das características cinemáticas dos segmentos e do próprio 

corpo humano. Outra definição para cinemetria é dada por Hall (2013): “cinemetria é 

a geometria, padrão ou forma do movimento em relação ao tempo”. Já Hamill e 

Knutzen (2013) a definem como “o ramo da mecânica que descreve os 

componentes espaciais e temporais do movimento”. 

Como citado por Barros et al. (1999), os sistemas para análise cinemática têm 

sido utilizados com grande frequência para a análise de processos recuperatórios 

em pessoas com distúrbios, deficiências ou limitações que envolvam o aparelho 

locomotor. 

Segundo Amadio e Serrão (2007) as medidas em cinemetria voltadas para o 

esporte de alto rendimento podem apresentar alguns objetivos como avaliação da 

técnica para competição, desenvolvimento de técnicas de treinamento, 

monitoramento de atletas, detecção de indicadores preditivos que caracterizam 

comportamento de talentos esportivos, entre outros.  

 

2.7.1 Digital Video for Biomechanics for Windows 32 bits (DVideow) 

 

 O programa Digital Video for Biomechanics for Windows 32 bits, cuja sigla é 

DVideow, foi elaborado pelo Laboratório de Instrumentação para Biomecânica da 

Faculdade de Educação Física e pelo Instituto de Computação, ambos da 

Universidade de Campinas – UNICAMP (BARROS et al., 1999). Este programa 

permite que seja feita a análise cinemática de movimentos humanos. 

Para que a câmera capture os pontos anatômicos que serão estudados, 

marcadores reflexivos devem ser posicionados sobre cada ponto. Esses marcados 

são conectados a fontes ou cabos, o que permite que o sujeito execute o movimento 

sem nenhuma restrição física imposta pela análise (BARROS et al., 1999).  

 Para que esse programa seja utilizado, é necessário capturar as imagens 

com, no mínimo 2 câmeras de vídeo com frequência de, no mínimo, 60Hz, pois 
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conforme determinado pelos autores Barros et al. (1999), essas especificações 

garantem uma resolução temporal suficiente para capturar um grande número de 

quadros por segundo do movimento analisado. Além disso, os autores indicam o uso 

de um conversor analógico-digital para sinal de vídeo e de um computador PC 486 

ou superior, com monitor capaz de reconhecer 256 cores, mínimo de 8 Mbytes de 

memória RAM e sistema operacional Windows for 32 bits (Windows 95 ou NT).   

 Os mesmos autores destacam que a utilização desse programa permite uma 

maior flexibilidade na seleção dos movimentos que serão analisados, uma vez que o 

DVideow apresenta quadro a quadro do movimento estudado.  

 Este programa já se encontra validado (BARROS et al., 1999) e é fortemente 

utilizado por muitos estudos envolvendo a análise de diversos movimentos em 

diferentes populações (FIGUEROA, LEITE e BARROS, 2003; MORO, 2012; 

PANTOJA, 2012; CARVALHO, TUDELLA e BARROS, 2005; LANDGRAF, 

CARVALHO E TUDELLA, 2013; BATISTELA, et al., 2011). 

Para que os dados coletados no programa DVideow sejam tratados é 

necessário utilizar outro programa. Comumente tem se usado o programa Matlab. 

Em função dos bons resultados obtidos em diversas pesquisas (MARCHE, 2010; 

CARMO, 2009; PANTOJA, 2012; LANDGRAF, CARVALHO e TUDELLA, 2013; 

ARAÚJO, ANDRADE e BARROS, 2005; RIBEIRO e LOSS, 2010), neste estudo os 

dados serão tratados em ambiente Matlab.  
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3 OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever e correlacionar, a partir de análise cinemática, características do 

movimento do membro superior no arremesso da bola de bocha adaptada e no 

arremesso da bola de boliche do jogo Kinect Sports do videogame Xbox. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - Descrever os ângulos do cotovelo e do punho do membro superior durante o 

arremesso da bola de bocha adaptada e durante o arremesso da bola de boliche do 

jogo Kinect Sports do videogame Xbox. 

- Descrever a velocidade linear média do membro superior durante o 

arremesso da bola de bocha adaptada e durante o arremesso da bola de boliche do 

jogo Kinect Sports do videogame Xbox. 

 - Correlacionar os ângulos do cotovelo e do punho do membro superior no 

arremesso da bola de bocha adaptada com a análise cinemática do mesmo no 

arremesso da bola de boliche do jogo Kinect Sports do videogame Xbox.  

 - Correlacionar a velocidade linear média do membro superior durante o 

arremesso da bola de bocha adaptada e durante o arremesso da bola de boliche do 

jogo Kinect Sports do videogame Xbox. 
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4 MÉTODO 

 

A pesquisa quantitativa caracteriza-se pela coleta de dados quantificáveis e 

pelo delineamento de teorias que originarão as hipóteses. (SAMPIERI, COLLADO e 

LUCIO, 2006). Esta pesquisa é uma pesquisa quantitativa, pois se pretende 

quantificar a relação entre as variáveis apresentadas por grupos equivalentes. 

 

4.1 PARTICIPANTES 

 

 Todos os indivíduos participantes da pesquisa receberam uma cópia do termo 

de consentimento livre e esclarecido, estando cientes dos objetivos e das condutas 

que foram adotadas (anexo A). 

Em virtude da diversidade de deficiências e de graus de acometimento que os 

atletas podem apresentar, foram selecionados para este estudo, apenas os atletas 

das classes BC2 e BC4, já devidamente classificados pela Associação Nacional de 

Desporto para Deficientes (ANDE). 

Participaram deste estudo 8 atletas de bocha adaptada, de ambos os sexos, 

com idades entre 25 e 57 anos e com pelo menos 1 ano de experiência na 

modalidade, sendo 5 atletas BC2 (4 homens e 1 mulher, todos com paralisia 

cerebral) e 3 atletas BC4 (todas mulheres, uma com esclerose múltipla, outra com 

lesão medular nível C6 C7 e outra com poliomelite), como ilustra o quadro 1. Para 

fazer a seleção dos atletas, foi feito um convite por meio dos técnicos dos clubes do 

Estado de São Paulo. Os atletas participantes estavam vinculados a 4 clubes, a 

saber: 3 atletas de um clube da cidade de Santos, 2 atletas de um clube da cidade 

de Taboão da Serra, 1 atleta de um clube da cidade de Mogi das Cruzes e 2 atletas 

de um clube da cidade de São Paulo. Foram excluídos da amostra os atletas que 

utilizavam os pés para arremessar. Quando não foi possível realizar a leitura do 

corpo pelo kinect o participante foi excluído da análise pertinente ao uso do kinect, 

sendo considerado apenas na análise do arremesso com a bola de bocha adaptada. 
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Tabela 1 – Participantes 

SUJEITOS CLASSE SEXO IDADE DEFICIÊNCIA 

S1 BC4 Feminino 57 anos Poliomielite 

S2 BC4 Feminino 29 anos Lesão medular nível C6 C7 

S3 BC4 Feminino 34 anos Esclerose múltipla 

S4 BC2 Masculino 25 anos Paralisia cerebral 

S5 BC2 Masculino 40 anos Paralisia cerebral 

S6 BC2 Masculino 38 anos Paralisia cerebral 

S7 BC2 Masculino 39 anos Paralisia cerebral 

S8 BC2 Feminino 29 anos Paralisia cerebral 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, nº 497.952 (Anexo B).  

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

 

4.2.1 Preparação do ambiente 

 

As coletas foram realizadas no Laboratório de Ciências do Estudo do 

Movimento (LaCEM) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O LaCEM possui 

uma área específica para a coleta da cinemetria, com paredes e piso escurecidos 

(negros) e janelas com insul-film. Para garantir a menor quantidade de luz no 

ambiente, as janelas foram forradas com tecido TNT (100% polipropileno) preto. Os 

passos descritos a seguir compõem uma proposta de protocolo para análise 

cinemática do arremesso. 

No chão foram feitas as marcações, que serão elucidadas no decorrer do 

texto, para que garantisse as mesmas medidas em todos os dias de coleta. 

Considerando as características da coleta realizada neste estudo, este é um espaço 

apropriado para a coleta das imagens. 
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4.2.2 Calibração do espaço 

 

Para a calibração do espaço, foram confeccionados quatro fios de prumo 

utilizando fios de aço. Na extremidade de baixo foi pendurada uma massa, chamada 

de prumo, e ao longo do fio, foram fixadas bolas de isopor de 80 mm de diâmetro, 

encapadas com papel reflexivo da marca Sino®, modelo XI-fg1, cor cinza, chamadas 

de pérolas.  

Ao serem pendurados no teto, os fios de prumo formaram um retângulo de 2 

metros de comprimento por 1 metro de largura. Em cada fio de prumo haviam 32 

pérolas distanciadas a aproximadamente 200 mm, sendo consideradas para a 

filmagem e análise cinemática as primeiras 8 pérolas de cada fio, atingindo a altura 

de 1,60 metros, tendo como referência o solo. Antes de cada coleta foi verificado o 

espaço para que o programa DVideoW pudesse fazer a correta leitura da calibração.  

Foi considerado prumo 1, o prumo que estava posicionado na parte posterior 

à direita em relação à direção do arremesso, o prumo 2, na parte anterior à direita, o 

prumo 3 na parte anterior à esquerda e, o prumo 4 na parte posterior à esquerda. 

Foram calibrados dois espaços para os arremessos, um para os jogadores 

com preferência manual direita (figura 6) e outro para os com preferência manual 

esquerda. As posições e medidas citadas anteriormente foram conservadas para os 

dois espaços. 
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Figura 6: Calibração do espaço para jogador com preferência manual direita 

 

   Fonte: próprio autor 

 

 Com esta calibração é possível que o programa DVideow faça a leitura do 

movimento em 3D, ou seja, que considere as coordenadas X, Y e Z (figura 7). 

Figura 7: Coordenadas X, Y e Z 

 

Fonte: próprio autor 
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4.2.3 Posição das câmeras 

 

Para aquisição das imagens foram utilizadas 3 câmeras filmadoras modelo 

HDR-CX220, marca Sony®, com frequência de aquisição de 60Hz, cedidas pelo 

Departamento de Rádio e TV da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Unidade 

São Paulo. As câmeras foram transportadas de forma segura para o LaCEM pela 

própria pesquisadora. Foram feitos os seguintes ajustes nas câmeras visando 

adquirir imagens satisfatórias: HD e foco automático. 

As câmeras 1 e 2 foram apoiadas em tripés a uma altura de 74 cm do solo, a 

uma distância de 3 metros do atleta, de modo a formarem com seus focos um 

ângulo próximo de 90º, tendo como ponto zero, o centro do espaço calibrado (figura 

8). Para que os marcadores pudessem ser identificados na filmagem, foi necessária 

uma iluminação direta sobre eles, obtida por holofotes posicionados abaixo das 

câmeras 1 e 2. 

Somente nos arremessos do Xbox, foi utilizada uma terceira câmera, também 

fixada em um tripé, posicionada a aproximadamente 50 cm do solo e a 1 metro atrás 

do jogador, de forma que fosse possível filmar o atleta e a projeção do videogame 

(figura 8). 

Figura 8: Posição das câmeras em relação ao arremesso do atleta com preferência manual direita 

 

     Fonte: próprio autor 
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4.2.4 Marcadores 

 

Os sujeitos estavam trajando roupas pretas e vestiam uma luva de látex, fina, 

da marca Limppano®, tamanho P, M ou G (no tamanho da mão do atleta), pintada 

com pincel anatômico preto, modelo 1100-P, da marca Pilot®. Quando necessário, 

foi utilizada uma fita isolante preta da marca 3M® para ajustar a roupa ao corpo do 

atleta, a fim de ter maior precisão na colagem dos marcadores.  

Os marcadores foram confeccionados com bolas de isopor de 80 mm de 

diâmetro, encapadas com papel reflexivo da marca Sino®, modelo XI-fg1, cor cinza. 

Os marcadores foram fixados à luva e à roupa com fita adesiva transparente para 

prótese capilar da marca Vitalidade®. 

Foram utilizados 4 marcadores em cada atleta, posicionados nos seguintes 

pontos anatômicos: a cabeça metacarpal do polegar (ponto 1 – P1), o processo 

estilóide do rádio (ponto 2 – P2), o epicôndilo lateral do úmero (ponto 3 – P3) e o 

acrômio (ponto 4 – P4) (figura 9). Todos os sujeitos realizaram os arremessos com o 

antebraço supinado. 

        Figura 9: Pontos anatômicos dos marcadores 

 

     Fonte: próprio autor 
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Após o sujeito estar posicionado no local do teste, a cadeira de rodas foi 

coberta com tecido TNT preto, para evitar que as câmeras filmadoras captassem 

reflexos da cadeira. Todos os sujeitos, com exceção do sujeito 8, fizeram uso da sua 

própria cadeira de rodas. 

 

4.2.5 Posicionamento para realização dos arremessos da bola de bocha 

adaptada 

 

Para os arremessos com a bola de bocha adaptada, foi construída uma casa 

de arremesso (1m x 1m) com fita crepe adesiva de 2 cm de largura. Para os 

jogadores com preferência manual à direita, a casa de arremesso foi deslocada 30 

cm para o lado esquerdo em relação à área de calibração. Já para os jogadores com 

preferência manual à esquerda a casa de arremesso foi deslocada 30 cm para a 

direita. Isso se fez necessário para que o membro superior que realizou o arremesso 

ficasse centralizado no espaço calibrado. 

Um círculo de 270 mm (mesma circunferência média da bola de bocha 

adaptada) foi confeccionado com cartolina preta e posicionado no solo de forma que 

o centro do círculo ficasse a 5 metros à frente da linha lateral direita da casa de 

arremesso, para os atletas que arremessaram com a mão direita, e a 5 metros à 

frente da linha lateral esquerda da casa de arremesso para os atletas que 

arremessaram com a mão esquerda (figura 10). 

A distância de 5 metros é comumente utilizada nos estudos com a bocha 

adaptada (Llauró, 1999; Huang et al., 2014) por ser a exata distância entre o jogador 

e o centro da quadra onde se pratica a modalidade.  
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Figura 10 – Posição do atleta durante o arremesso da bola da bocha adaptada 

           

 Fonte: próprio autor 

 

4.2.6 Posicionamento para realização dos arremessos no boliche KX 

 

Para os arremessos no jogo do boliche KX, os atletas se posicionaram em 

uma plataforma de madeira de 1m x 1m com 0,25 m de altura. A plataforma foi 

posicionada sobre a área de 1m x 1m onde os atletas realizaram os arremessos da 

bola de bocha adaptada (figura 11). 

Figura 11 – Plataforma para arremesso no jogo do boliche KX 

     

           Fonte: próprio autor 
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O Kinect realiza a leitura do corpo do jogador somente quando o mesmo 

assume uma postura semiereta. Para que os atletas cadeirantes assumissem esta 

posição, foi solicitado para eles se sentassem na cadeira de rodas de forma que os 

pés ficassem abaixo da altura da plataforma. Os atletas foram apoiados na região do 

quadril ou sustentados com apoio nos braços para que conseguissem assumir, por 

alguns segundos, a posição mencionada. Após a leitura do Kinect, foi possível que o 

atleta se sentasse novamente na cadeira de rodas para executar o arremesso.  

O videogame Xbox foi conectado à um retroprojetor que projetou a imagem 

do jogo em um quadro branco posicionado a 5 metros de distância da linha frontal 

da casa de arremesso. A altura da projeção da imagem do jogo foi a mesma da 

plataforma onde o atleta estava posicionado – 25 cm. O retroprojetor estava 

posicionado no solo, com a frente levantada 3 cm e aproximadamente a 2,5 metros 

de distância do atleta. O Kinect foi posicionado a aproximadamente 2,5 metros de 

distância do atleta e a 80 cm de altura do solo (figura 12). 

Figura 12 – Posição do atleta durante o arremesso do boliche KX 

           

  Fonte: próprio autor 
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4.2.7 Arremessos 

 

A análise cinemática de cada sujeito foi realizada em dois momentos: no 

arremesso da bola de bocha adaptada e no arremesso do jogo do boliche do Kinect 

Sports, Microsoft Game Studios® do videogame Xbox (boliche KX). 

Cada sujeito executou 6 arremessos utilizando suas próprias bolas de bocha 

adaptada e, em seguida, mais 6 arremessos no jogo boliche KX. Foram 

considerados arremessos inválidos aqueles em que a bola de bocha adaptada tocou 

em objetos como cadeira de rodas, corpo do atleta ou parede e arremessos em que 

a bola caiu da mão do sujeito. No jogo de boliche KX, foram arremessos inválidos 

aqueles que o sensor do Kinect não realizou a leitura do corpo do sujeito e aqueles 

que a bola não foi arremessada. 

Pode-se dizer que a determinação da quantidade de arremessos também se 

torna comum nos estudos da modalidade (HUANG et al., 2014). Isso porque são 6 

os arremessos realizados com as bolas de cor durante uma parcial do jogo de bocha 

adaptada.  

 

4.2.7.1 Arremessos com a bola de bocha adaptada 

 

Foi solicitado que o atleta arremessasse suas bolas com o objetivo de 

aproximá-las do centro do círculo alvo. O atleta poderia movimentar a cadeira de 

rodas livremente dentro da casa construída para a pesquisa, desde que a cadeira 

não tocasse às linhas da casa de arremesso. Toda bola foi arredondada antes do 

arremesso, pois, uma vez que as bolas não são maciças, o ato de arredondá-las tem 

o objetivo de evitar que elas assumam outra direção, que não a imposta pelo atleta, 

enquanto estiver rolando. A cada arremesso foi reconstituída a cena inicial do teste. 

Os sujeitos executaram 6 arremessos utilizando suas próprias bolas, objetivando 

evitar que se fizesse necessário um período de adaptação ao material. 
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Para predizer a eficiência do arremesso foi medida a distância entre a bola 

arremessada e o centro do círculo alvo. A distância considerada para esse teste foi a 

distância entre a projeção do centro do círculo à altura correspondente ao maior 

perímetro da bola arremessada e o perímetro da bola mais próximo do centro do 

alvo (figura 13). Para isso, foi utilizado um arame de espessura 0,3 cm, da marca 

Gerdau®, preso a uma base de metal. O arame foi posicionado sobre o centro do 

círculo alvo. Para mensurar a distância entre a bola arremessada e a projeção do 

centro do círculo alvo, foi utilizada uma trena da marca Patroll® de 5 metros, um 

compasso da marca Boccas® com capacidade de medir até 56 cm e um calibrador 

folgas de 26 medidas em milímetros da marca Starrett®. Os registros dos 

arremessos foram feitos conforme o Apêndice A.  

Figura 13 – Mensuração da distância da bola arremessada 

 

              Fonte: próprio autor 

 

Os atletas executaram um máximo de 10 arremessos antes de realizar o teste 

para sua familiarização com o espaço do teste. A quantidade de arremessos foi 

determinada pelo próprio atleta, porém nunca excedendo 10 arremessos. 

 

4.2.7.2 Arremessos com no boliche KX 

 

Os atletas executaram 6 arremessos válidos no jogo do boliche KX, sendo 

solicitado que eles arremessassem a bola na direção do pino central do boliche. 

Todo arremesso foi executado na tela inicial do jogo, ou seja, com os 10 pinos em 

pé. Para mensuração da eficiência do arremesso, foi feito um registro conforme o 

Apêndice B, no qual é possível descrever a eficiência do arremesso. 
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Os atletas executaram aproximadamente 15 arremessos antes de realizar o 

teste, para a familiarização do atleta com o jogo. Da mesma forma que os 

arremessos com a bola de bocha adaptada, a quantidade de arremessos foi 

determinada pelo próprio atleta, porém nunca excedendo 15 arremessos. 

 

4.3 AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DAS FILMAGENS 

 

As imagens foram analisadas no programa DVideo for Windows 5.0 e os 

dados foram gerados no programa Matrix Laboratory (MatLab), ambos do 

Laboratório de Pesquisa e Ensino em Biomecânica (LaPEB), da Escola Superior de 

Educação Física de Jundiaí – ESEF, com a qual foi estabelecida parceria para 

análise dos dados. 

O Programa DVideo for Windows, descrito em Figueroa (2003) é um 

programa que permite que a sincronização, análise e reconstrução das imagens 

sejam feitas. Este programa, cedido gentilmente pela ESEF, somente aceita 

filmagens no formato AVI, pois a entrada para o sistema de captura dos dados é 

uma sequência de imagens, chamadas de frames ou quadros. As filmagens 

capturadas pelas câmeras estavam no formato MTS. Para converter o formato das 

filmagens de MTS para AVI foi utilizado o programa Nero 12. 

 Para realizar a sincronização das imagens do arremesso da bola de bocha 

adaptada foi localizado um quadro que fosse possível visualizar o mesmo 

movimento nas câmeras 1 e 2 (esse quadro foi nomeado pela sigla Q1). Após, foi 

determinado o quadro em que o sujeito iniciou o movimento do arremesso. Foi 

considerado início do movimento o momento em que o ombro do sujeito atingiu a 

máxima hiperextensão (esse quadro foi nomeado pela sigla Qi). Foi considerado 

como quadro final, o último quadro em que a bola ainda permanecia em contato com 

a mão do sujeito (esse quadro foi nomeado pela sigla Qf). A partir do conhecimento 

desses quadros, foi feita uma subtração do Qf pelo Qi, a fim de obter o número de 

quadros utilizados na análise do arremesso na câmera 1. Para determinar os 

quadros que foram analisados na câmera 2, foi feita uma subtração do Qi pelo Q1. A 
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quantidade de quadros obtida por essa subtração foi acrescida ao Q1 da câmera 2 

para detectar o Qi na câmera 2. Para determinar o Qf da câmera 2, foi acrescido ao 

Qi da câmera 2, o resultado da subtração do Qf pelo Qi da câmera 1 (figura 14). 

Figura 14 – Sincronização das câmeras durante arremesso de bocha adaptada 

                            

   Fonte: próprio autor 

 

Já para realizar a sincronização das 3 câmeras utilizadas no arremesso do 

boliche KX, foi determinada como referência a câmera 3, por captar a imagem do 

movimento de arremesso do atleta ao mesmo tempo que captura a imagem da 

projeção do videogame. O Q1 e o Qi foram determinados da mesma forma que no 

arremesso com a bola de bocha adaptada. O quadro em que a bola de boliche 

arremessada apareceu na imagem da câmera 3, foi determinado como Qf (figura 

15). Os procedimentos para determinar os quadros analisados nas câmeras 1 e 2 

foram os mesmos realizados no arremesso da bola de bocha adaptada. 
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Figura 15 – Qf dos arremessos no boliche KX 

 

                           Fonte: próprio autor 

Dessa forma foi determinada a quantidade de quadros para análise para cada 

sujeito (tabela 2). 

Tabela 2 – Quantidade de quadros – bocha e boliche KX 

  
  

QUANTIDADE DE QUADROS 
BOCHA 

QUANTIDADE DE QUADROS 
BOLICHE KX 

S1 

 

10   
 

19   

S2 

 

11   
 

13   

S3 

 

12   
 

28   

S4 

 

8   
 

26   

S5 

 

9   
 

19   

S6   9     6   

 

Em função da diferença entre a quantidade de quadros dos arremessos de 

bocha e do boliche KX, foi necessário equipar o número de quadros para cada 

sujeito, assim, a quantidade de quadros analisados tanto na bocha quanto no 

boliche KX foi a mesma (tabela 3).  

Tabela 3 – Quantidade de quadros para análise – bocha e boliche KX 

  QUANTIDADE DE  
EQUIPARAÇÃO REALIZADA 

  QUADROS ANALISADOS 

S1 10 exclusão dos últimos 9 quadros (imagem boliche KX)   

S2 11 exclusão dos últimos 2 quadros (imagem boliche KX)   

S3 12 exclusão dos 16 primeiros quadros (imagem boliche KX)   

S4 8 exclusão dos últimos 18 quadros (imagem boliche KX)   

S5 9 exclusão dos 6 primeiros e dos 4 últimos quadros (imagem boliche KX) 

S6 6 exclusão dos 3 primeiros quadros (imagem bocha)     
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Para tal, dentro da sincronização realizada anteriormente, foi determinado o 

quadro nas imagens do arremesso do boliche KX, em que o sujeito posiciona o 

braço na posição mais aproximada da imagem Qi do arremesso da bola de bocha 

adaptada (figura 16). Após determinado esse quadro, para determinar o Qf no 

arremesso do boliche KX, foi somado o número de quadros que o sujeito obteve no 

arremesso da bocha adaptada. 

Figura 16: Posição aproximada do braço no Qi – bocha e boliche KX 

                        

      Fonte: próprio autor 

 

Somente para o sujeito S6 foi necessário excluir os 3 primeiros quadros das 

imagens obtidas no arremesso da bola da bocha adaptada, em virtude do arremesso 

da bola ter menos quadros do que o arremesso realizado no boliche KX. Decidiu-se 

eliminar os primeiros quadros por entender que a posição final de arremesso 

influência mais no resultado do que a posição inicial. 

Após os quadros terem sido selecionados, os dados foram tratados no 

programa MatLab, pertencente ao Laboratório de Pesquisa e Ensino em 

Biomecânica (LaPEB), da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí – ESEF. 
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4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Foi considerado para a análise dos resultados dos arremessos feitos com as 

bolas de bocha adaptada, o mais eficiente, ou seja, o que mais se aproximou do 

círculo alvo. Nos casos com dois ou mais arremessos equidistantes, foi feito um 

sorteio para determinar qual deles seria analisado. 

Para a análise dos resultados dos arremessos feitos com as bolas de boliche 

no jogo do Kinect Sports do videogame Xbox, foi considerado o mais eficiente na 

direção do pino central. No caso de mais de um arremesso nessa condição, foi 

considerado o qual a seta central de indicação de direção foi destacada. Caso a 

igualdade persistisse, seria considerado o que mais pinos derrubou.  

A análise estatística, que foi feita no programa Minitab®, com uso de testes 

não paramétricos devido ao pequeno número de sujeitos. Foram comparados os 

ângulos do cotovelo e do punho dos arremessos realizados com a bola de bocha 

adaptada e dos arremessos realizados no jogo do boliche KX. Também foram 

comparadas as velocidades lineares dos quatro marcadores utilizados, tanto nos 

arremessos da bocha adaptada quanto nos do jogo do boliche KX. 

 Nas análises estatísticas das duas comparações foi utilizado o teste de 

postos sinalizados de Wilcoxon, sendo os dados pareados pelos quadros. Foi 

considerado o valor de p inferior a 0.05. Para se obter a diferença entre a média dos 

ângulos dos arremessos realizados na bocha adaptada e dos arremessos realizados 

no boliche KX, foi realizado o teste de igual e diferente para o registro dos ângulos 

de punho e cotovelo em cada quadro para cada sujeito.  

O mesmo procedimento se deu no cálculo da velocidade linear, considerando 

a análise para cada marcador (P1 – cabeça metacarpal do polegar, P2 – processo 

estilóide do rádio, P3 – epicôndilo lateral do úmero e P4 – acrômio). 
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5 RESULTADOS  

  

5.1 CONDIÇÕES DO TESTE 

 

Os atletas relataram que as condições do teste, como arremessar a bola de 

bocha adaptada vestindo uma luva de látex, permanecer em um ambiente de 

laboratório com iluminação artificial ou permanecer sobre a plataforma de 25 cm de 

altura não lhes causaram estranheza ou dificuldades para executar os arremessos. 

Por meio da observação, a pesquisadora pode constatar que o ambiente e as 

condições parecem não ter interferido nos resultados obtidos. 

 Todos os participantes estavam cientes de que eram livres para manobrar a 

cadeira de rodas dentro do espaço da casa de arremesso, da forma que fosse 

melhor para executar os arremessos tanto da bola de bocha adaptada, quanto do 

jogo de boliche KX. Observou-se que, apesar de manobrarem a cadeira, nenhum 

atleta posicionou a cadeira de rodas de modo a ficar com as rodas frontais distantes 

ou não paralelas com a linha frontal da casa de arremesso. 

 O sujeito S8 realizou somente os arremessos de familiarização no jogo do 

boliche KX em função do Kinect reconhecer seu corpo em poucas ocasiões. Foram 

tentados diferentes posicionamentos de membros inferiores, tronco e membros 

superiores, porém em nenhum deles o Kinect realizou a leitura do corpo do atleta 

para que os arremessos do teste fossem feitos. Por essa razão, esse sujeito foi 

eliminado do estudo.  

 Um dos critérios de inclusão era o de realizar o arremesso em supinação. O 

sujeito S7 também foi eliminado do estudo, pois realizou os arremessos com o braço 

em pronação. 

 Apesar de reconhecer algumas vezes o corpo do atleta S4, o Kinect, por 

outras vezes, não o reconhecia, sendo necessário que a equipe de pesquisadores 

auxiliasse o atleta para que mantivesse a posição semiereta até que o Kinect o 

reconhecesse. 
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 O motivo pelo qual o Kinect não realiza eventualmente a leitura do corpo não 

foi encontrado em nenhuma referência que trata sobre o assunto. Embora não seja 

esse o foco do estudo, características comuns entre os atletas S8 e S4 podem ser 

apontadas. Ambos apresentavam os membros inferiores em adução de quadril, 

sugerindo-se assim, que outros estudos possam investigar se tais características 

exercem, de fato, influência na leitura pelo Kinect. 

 A leitura do corpo dos demais atletas pelo Kinect aconteceu de forma mais 

simplificada, porém sempre necessitando do auxílio da equipe de pesquisadores. A 

única exceção foi o atleta S3, que por conseguir manter-se na posição ereta sem o 

auxílio de terceiros (somente se apoiando na cadeira de rodas) não necessitou da 

ajuda dos pesquisadores. 

  

5.2 EFICIÊNCIA DOS ARREMESSOS 

 

Pode-se observar que o número de arremessos inválidos foi maior nos 

arremessos do jogo de boliche KX do que nos arremessos com a bola de bocha 

adaptada (tabela 4). 

Tabela 4 – Comparação dos arremessos inválidos com a bola de bola 

e no jogo do boliche KX 

 
ARREMESSOS INVÁLIDOS 

 
BOCHA BOLICHE KX 

S1 0 3 

S2 0 6 

S3 1 3 

S4 1 4 

S5 3 2 

S6 1 0 

 

 O principal motivo que originou os arremessos inválidos no jogo do boliche KX 

foi os que a bola não foi arremessada, ou seja, o atleta executou o movimento do 

arremesso, porém o jogo não identificou como tal, fazendo com que a bola 
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permanecesse na mão do jogador virtual. Já a maioria dos arremessos inválidos 

com a bola de bocha adaptada aconteceu pelo fato de o atleta arremessar a bola 

antes do comando dado pela pesquisadora ou em função da bola arremessada ter 

batido em algum objeto, como a cadeira de rodas ou a parede. 

 Em relação à eficiência do melhor arremesso com a bola de bocha adaptada 

de cada atleta, foram obtidos os resultados apontados na tabela 5.  

Tabela 5 – Distância do melhor arremesso da bola de bocha adaptada 

 
DISTÂNCIA 

S1 23,00cm 

S2 6,01cm 

S3 31,03cm 

S4 4,01cm 

S5 9,00cm 

S6 4,09cm 

 

 Todos os atletas, com exceção do S6, realizaram pelo menos um arremesso 

que atingiu o pino central do jogo de boliche KX, resultando em um strike (queda de 

todos os pinos). O atleta S6 realizou um arremesso que atingiu o pino central, porém 

2 pinos permaneceram em pé. 

 Nenhum atleta havia jogado o boliche KX anteriormente. Pode-se concluir que 

o jogo do boliche KX é de fácil êxito, considerando o tempo de familiarização com o 

jogo e os resultados obtidos. 

  

5.3 ALTURA DA SOLTURA DA BOLA 

 

 Para que todas as alturas fossem padronizadas, decidiu-se tomar como 

medida a distância entre o solo e o P2 (marcador posicionado no processo estilóide 

do rádio) no último quadro em que a bola ainda permanecia em contato com a mão 

do sujeito. A altura em que ocorreu a soltura durante o arremesso da bola da bocha 

adaptada está descrita na tabela 6. 
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Tabela 6 – Altura da soltura da bola de bocha adaptada  

 
ALTURA DA SOLTURA 

S1 32cm33mm 

S2 38cm92mm 

S3 42cm88mm 

S4 43cm47mm 

S5 26cm67mm 

S6 47cm09mm 

 

Pode-se observar que todos os sujeitos soltaram a uma altura de que variou 

entre 26,67cm e 47,09cm, tendo a média de soltura a 38,56cm do solo. 

Não foi possível estabelecer uma comparação entre a altura da soltura da 

bola da bocha adaptada e do boliche KX pois, como o arremesso do boliche KX é 

virtual, não se tem o exato instante em que o videogame identifica a soltura da bola. 

Não foram encontrados argumentos probatórios que justificassem a utilização o 

quadro em que a bola aparece na imagem projetada como sendo o quadro em que o 

videogame realiza a soltura da bola. 

 

5.4 COMPARAÇÃO DOS ÂNGULOS DO PUNHO E DO COTOVELO 

 

 Foram analisados os ângulos do punho e do cotovelo durante todo o 

movimento do arremesso.  

Estatisticamente, para os sujeitos S3, S4 e S6 os ângulos do punho foram 

semelhantes quando analisados os arremessos da bocha adaptada e do boliche KX, 

porém para os sujeitos S1, S2 e S5, os padrão de movimento realizado no boliche 

KX é diferente do realizado na bocha adaptada (tabela 7 e gráfico 1). Porém, vale 

observar que o S6 encontra-se em situação limítrofe (p=0,059). 
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Tabela 7 – Ângulos do punho 

VARIÁVEL VALORES S1 S2 S3 S4 S5 S6 

  Média Bocha (em °) 161,91 219,20 139,53 147,55 164,94 144,98 

  Média Boliche (em °) 153,88 207,83 141,15 145,70 140,79 154,56 

Ângulo Média Diferença 8,03 11,36 -1,62 1,85 24,15 -9,58 

Punho EP Diferença 2,34 1,37 4,06 4,47 1,10 2,86 

  Valor-p 0,019 0,005 0,610 0,944 0,009 0,059 

  Conclusão diferentes diferentes iguais iguais diferentes iguais 
 

Gráfico 1: Diferença dos ângulos do punho 

 

         

Todavia, devido ao número reduzido de participantes do presente estudo, os 

valores de variação angular encontrados podem ser também analisados 

comparativamente de modo qualitativo, ou seja, pela observação e comparação do 

gesto motor por meio de gráficos dos arremessos realizados que demonstram a 

angulação obtida em cada quadro dos arremessos (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 – Ângulos do punho por quadro 

 

Legenda:           arremesso bola de bocha adaptada           

arremesso boliche KX 

 

O sujeito S1 apresentou angulações de punho diferentes para os dois 

arremessos, do quadro 1 ao quadro 8. Analisando somente os quadros 8, 9 e 10, é 

possível estabelecer uma relação de igualdade no momento de finalização do 

arremesso, pois em ambos arremessos, na transição do quadro 8 para o quadro 9, o 

atleta apresentou um aumento na amplitude articular (4º51’ para o arremesso da 

bola de bocha adaptada e 5º73’ para o arremesso no boliche KX) e na transição do 

quadro 9 para o quadro 10, o atleta apresentou uma manutenção da angulação do 

punho.  

Quando analisado o gráfico do sujeito S2 é possível observar uma 

similaridade na finalização dos arremessos – do quadro 7 ao quadro 11. A partir do 

quadro 7 os dois arremessos apresentam o mesmo comportamento, com a diferença 
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que os ângulos do arremesso do boliche KX são menores do que os ângulos do 

arremesso da bola de bocha adaptada.  

É possível observar que o sujeito S5, apesar de ter sua média de ângulos 

para o punho estatisticamente diferente, apresenta comportamentos de angulação 

similares durante o movimento. Esse fato fica evidente quando comparado quadro a 

quadro os dois arremessos. É possível observar o mesmo comportamento de 

angulação de punho tanto no arremesso da bola de bocha adaptada, quanto no 

arremesso do boliche KX. O que os difere é a manutenção de um menor ângulo para 

o punho durante todo o arremesso realizado com no jogo do boliche KX. 

Analisando os ângulos do cotovelo, observa-se que somente o S1 obteve 

similaridade estatística nas duas situações de arremessos (Tabela 8 e Gráfico 3). 

Tabela 8 – Ângulos do cotovelo 

VARIÁVEL VALORES S1 S2 S3 S4 S5 S6 

  Média Bocha (em °) 175,19 164,07 145,70 143,42 130,32 149,87 

  Média Boliche (em °) 174,88 174,86 164,18 126,65 136,14 156,66 

Ângulo Média Diferença 0,31 -10,78 -18,48 16,77 -5,83 -6,79 

Cotovelo EP Diferença 0,82 2,63 0,84 1,59 2,18 0,62 

  Valor-p 0,61 0,009 0,003 0,014 0,044 0,036 

  Conclusão iguais diferentes diferentes diferentes diferentes diferentes 

 

Gráfico 3 – Diferença dos ângulos do cotovelo 
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Da mesma forma que no punho, faz-se necessário analisar o gráfico da 

distribuição dos ângulos do cotovelo a cada quadro (Gráfico 4). 

Gráfico 4 – Ângulos do cotovelo por quadro 

 

Legenda:          arremesso bola de bocha adaptada        

                         arremesso boliche KX 

 

 O sujeito S2 apresentou um platô na angulação do cotovelo entre os quadros 

2 e 6 e entre os quadros 7 e 11, tanto para o arremesso da bola de bocha adaptada, 

quanto para o arremesso do jogo do boliche KX. Sendo que nos últimos quadros, 

houve uma aproximação dos valores dos ângulos obtidos nos dois arremessos. 

Sugerindo que a finalização dos arremessos nas duas situações foi muito similar. 

 O comportamento da angulação do cotovelo dos sujeitos S3, S4 e S6 foi 

similar durante os dois arremessos executados. Fato este que pode ser observado 

pela diferença que se manteve constante entre os ângulos de cada quadro, ou seja, 
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estes sujeitos apresentaram um padrão de movimento semelhante para os dois 

arremessos, porém com angulações diferentes. 

 Somente o sujeito S4 apresentou ângulos menores de cotovelo para o 

arremesso no jogo boliche KX quando comparado aos ângulos do arremesso da 

bola de bocha adaptada. O sujeito S1 ora apresentou ângulos maiores para o 

arremesso no jogo do boliche KX (3 quadros), ora apresentou ângulos menores (7 

quadros). 

 Analisando o ângulo apresentado pelos três atletas paralisados cerebrais (S4, 

S5 e S6) no último quadro de cada arremesso, quadro este em que ocorre a soltura 

da bola, é possível observar que a angulação do punho para arremessos da bola de 

bocha adaptada variou 25º34’, a angulação do punho para arremessos do boliche 

KX variou 31º14’, a angulação do cotovelo para arremessos da bola de bocha 

adaptada variou 22º51’ e a angulação do cotovelo para arremessos do boliche KX 

variou 22º34’ (Tabela 9).  

Tabela 9 – Ângulos apresentados no último quadro 

   

S4 S5 S6 MÉDIA 

Ângulos (em °) 

Punho bocha 135,17 160,51 141,80 145,83 

Punho boliche KX 124,69 137,17 155,83 139,23 

Cotovelo bocha 142,04 121,19 143,70 135,64 

Cotovelo boliche KX 128,90 132,40 151,24 137,51 

 

5.5 COMPARAÇÃO DAS VELOCIDADES LINEARES 

 

 As velocidades lineares obtidas na análise de cada marcador (P1, P2, P3 e 

P4) foram estatisticamente semelhantes para todos os participantes nas situações 

do arremesso da bola de bocha adaptada e do arremesso da bola do boliche KX, 

como demonstrado na tabela 10, gráfico, 5, gráfico 6, gráfico 7 e gráfico 8. 

 Observa-se que em para os pontos de todos os sujeitos (com exceção do P1 

no S4 e do P4 no S1, S2 e S4) a velocidade linear foi mais alta nos arremessos 

realizados no boliche KX. 
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Tabela 10 – Velocidade Linear para P1, P2, P3 e P4 

VARIÁVEL VALORES S1 S2 S3 S4 S5 S6 

  Média Bocha (em m/s) 1,53 1,61 1,56 1,51 2,86 3,23 

  Média Boliche (em m/s) 1,63 3,37 3,18 1,13 3,09 4,85 

Velocidade Média Diferença -0,10 -1,75 -1,62 0,38 -0,23 -1,62 

P1 EP Diferença 0,10 1,26 1,57 0,64 2,15 1,02 

  Valor-p 0,103 0,266 0,367 0,726 1,000 0,208 

  Conclusão iguais iguais iguais iguais iguais iguais 

  Média Bocha (em m/s) 1,54 1,37 1,53 1,39 2,34 2,96 

  Média Boliche (em m/s) 1,56 3,10 3,11 1,44 2,56 4,25 

Velocidade Média Diferença -0,02 -1,74 -1,58 -0,05 -0,22 -1,29 

P2 EP Diferença 0,13 1,17 1,56 0,74 1,87 0,85 

  Valor-p 0,919 0,230 0,410 0,834 0,906 0,402 

  Conclusão iguais Iguais iguais iguais iguais iguais 

  Média Bocha (em m/s) 0,64 0,45 0,50 0,58 0,58 0,79 

  Média Boliche (em m/s) 0,69 1,52 1,32 0,66 0,83 1,42 

Velocidade Média Diferença -0,05 -1,07 -0,82 -0,80 -0,25 -0,63 

P3 EP Diferença 0,07 0,52 0,59 3,78 0,48 0,46 

  Valor-p 0,610 0,142 0,327 0,624 0,477 0,295 

  Conclusão iguais iguais iguais iguais iguais iguais 

  Média Bocha (em m/s) 0,16 0,14 0,16 0,11 0,15 0,11 

  Média Boliche (em m/s ) 0,13 0,10 0,47 0,07 0,48 0,23 

Velocidade Média Diferença 0,03 0,04 -0,31 0,04 -0,33 -0,12 

P4 EP Diferença 0,06 0,04 0,15 0,02 0,16 0,10 

  Valor-p 0,541 0,307 0,065 0,141 0,076 0,208 

  Conclusão iguais iguais iguais iguais iguais iguais 
 

Para o ponto P4, que representa a articulação do ombro e para o qual foram 

encontrados os menores valores de velocidade, foi calculada a média dos 

participantes para cada jogo (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Média da velocidade linear média no P4 

  

S2 S3 S4 S5 S7 S8 TODOS 

Velocidade Média Bocha (m/s) 0,14 0,16 0,11 0,15 0,11 0,16 0,14 

P4 Média Boliche KX (m/s) 0,1 0,47 0,07 0,48 0,23 0,13 0,25 
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Gráfico 5 – Diferença da velocidade linear do P1 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Diferença da velocidade linear do P2        
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Gráfico 7 – Diferença da velocidade linear do P3 

 

          

Gráfico 8 – Diferença da velocidade linear do P4 

 

       

Observa-se que, apesar das diferenças estatísticas em alguns casos, quando 

comparado quadro a quadro, a variação da média angular não ultrapassou 18º48’ 

para cotovelo e 24º15’ para punho. Já a variação da média da velocidade linear não 

ultrapassou 1,75 m/s no P1, 1,74 m/s no P2, 1,07 m/s no P3 e 0,33 m/s no P4.  
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6 DISCUSSÃO  

 

 O protocolo aqui elaborado e proposto por Arroxellas, Romano e Blascovi-

Assis (2014), demonstrou ser adequado para a análise da cinemetria dos 

arremessos da bocha adaptada e do jogo boliche KX. Foi possível coletar e analisar 

todos os dados obtidos, sem dificuldades pertinentes ao protocolo.  

É comum encontrarmos atletas de bocha adaptada que apresentam ataxia, 

espasticidade e/ou atetose, com interferência de movimentação involuntária, 

inclusive durante a ação do arremesso. Para Sirera (2011) estes quadros podem 

influenciar em alguns fatores como: aumento do tônus muscular, da manifestação de 

alguns reflexos, diminuição da força, falta de destreza e coordenação, e dificuldade 

na realização de movimentos rápidos. Porém, como não é possível identificar qual 

movimento, dentro da movimentação do membro superior, corresponde a um desses 

quadros citados acima e qual movimento corresponde à intenção de executar o 

movimento, tais aspectos não foram considerados neste estudo. 

Os arremessos realizados na bocha adaptada se enquadram basicamente em 

2 formas: arremessos por baixo (realizados com a mão abaixo da linha da cintura) e 

arremessos realizados por cima (realizados com a mão acima da linha da cintura). A 

decisão de analisar somente os arremessos realizados por baixo se pauta 

primeiramente por este gesto motor se assemelhar aos arremessos executados no 

boliche KX, sendo possível fazer uma relação entre os dois arremessos. Outra 

indicação para a escolha desse tipo de arremesso foram os achados dos estudos de 

Llauró (1999), Sirera (2011) e Lourenço (2013). 

Llauró (1999) estudou os arremessos de um sujeito, atleta de bocha 

adaptada, com paralisia cerebral. Para isto, avaliou e comparou a biomecânica com 

a eficiência obtida em 6 posições do membro superior: arremesso inferior com 

balanceio prévio e mão em pronação, arremesso inferior sem balanceio prévio e 

mão em pronação, arremesso inferior com balanceio prévio e mão em supinação, 

arremesso inferior sem balanceio prévio e mão em supinação, arremesso por cima 

com balanceio prévio e cotovelo em flexão e arremesso por cima sem balanceio 
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prévio e cotovelo em flexão. Suas análises demonstram que os arremessos por 

baixo com balanceio prévio e mão em supinação são os mais eficientes, pois 

quando comparados com os demais arremessos, possuem menor fase aérea, 

proporcionando melhor rolamento da bola, além de posicionar o corpo de forma mais 

estável, uma vez que o centro de gravidade do corpo está mais próximo do solo. Por 

essa razão, serão utilizados nesta discussão apenas os dados que Llauró (1999) 

apresentou para os arremessos por baixo com balanceio prévio e mão em 

supinação.  

Os achados do estudo citado corroboram com as conclusões obtidas no 

trabalho de Lourenço (2013), que analisou o arremesso de 26 atletas (12 atletas 

BC1, 9 atletas BC2 e 5 atletas BC4) utilizando o checklist de Gallahue, com o 

objetivo de detectar a habilidade motora mais utilizada no arremesso da bocha 

adaptada. A autora concluiu que a habilidade de rolar a bola é a mais eficiente e a 

mais utilizada por atletas experientes. 

Outro autor também indica que o arremesso por baixo apresenta vantagens 

sobre o arremesso realizado por cima. Ao dissertar sobre os tipos de arremessos, 

Sirera (2011) afirma que os atletas que executam arremessos por cima apresentam 

maiores dificuldades para soltar a bola no momento adequado.  

A situação criada em laboratório para este estudo foi proposta considerando a 

distância de 5 metros entre o atleta e a bola alvo. Essa proposta é reforçada pelo 

estudo de Navarro, Sanchez e Juaregui (2013), que analisaram o posicionamento da 

bola branca (alvo do jogo) dividindo a quadra em 9 quadrantes, observado que o s 

quadrantes 1, 3 e 5 eram os mais favoráveis para o arremesso, sendo os quadrantes 

5 preferido pelos atletas BC2 o que corresponde aos arremessos de até 5 metros de 

distância. Além disso, de acordo com Llauró (1999) e Huang et al. (2014) essa é a 

distância comumente utilizada nos estudos da modalidade. 

 A altura da soltura da bola para os atletas avaliados ocorreu em média a 

38,56 cm do solo. Na literatura pesquisada raros são os artigos encontrados que 

analisam essa variável. Apenas Llauró (1999), em um estudo de caso com um único 

sujeito com paralisia cerebral, refere a altura de arremesso como 26 cm, o que difere 

dos dados aqui apresentados, considerando que o presente estudo os participantes 



77 

 

 

apresentavam quadros diversificados de diagnósticos. Sugere, portanto, que outros 

trabalhos possam investigar essa variável. 

 Quando analisadas a média da diferença dos ângulos, observa-se que 

valores negativos indicam que o arremesso realizado no jogo do boliche KX teve, em 

média, ângulos maiores do que o arremesso realizado com a bola de bocha 

adaptada. Consequentemente, para valores positivos, os ângulos do arremesso 

realizado com a bola de bocha adaptada são maiores. 

 Dessa forma, ao analisar a diferença das médias entre a bocha e o boliche 

KX, da articulação do punho foi detectado que apenas dois sujeitos (S3 e S6) 

executaram o arremesso no jogo do boliche com maior amplitude nesta articulação. 

Já para a articulação do cotovelo, dois atletas (S1 e S4) executaram o arremesso da 

bola de bocha adaptada com maior amplitude (tabela 8). 

Assim, pode-se concluir que o arremesso realizado com a bola de bocha 

adaptada apresentou menor amplitude na articulação do punho e maior amplitude na 

articulação do cotovelo quando comparado com o arremesso no jogo do boliche KX 

para o grupo estudado. 

Para os sujeitos S4, S5 e S6, a média entre a angulação de punho na 

situação bocha (145º83’) e na situação boliche KX (139º23’), assim como a 

angulação do cotovelo em ambas situações (bocha – 135º64’ e boliche 137º51’) é 

muito aproximada, indicando haver relação entre os arremessos com a bola de 

bocha da adaptada e no jogo boliche KX, quando observado o último quadro (Tabela 

9). 

Observando as médias obtidas na comparação dos últimos quadros de cada 

arremesso, é possível concluir que, para os sujeitos pertencentes da classe BC2 que 

participarem deste estudo, a soltura da bola de bocha adaptada ocorre, em média, 

quando o punho atinge 145º83’ e o cotovelo 135º64’ (Tabela 9). 

Analisando as médias diferenças dos ângulos obtidos em cada quadro de 

cada arremesso é possível observar que as medidas apresentam variação reduzida, 

indicando semelhanças nos padrões de arremesso da bola de bocha adaptada e do 
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boliche KX. Caberia aqui sugerir que outros estudos possam averiguar se diferenças 

desta natureza podem ter influência na eficiência do arremesso. 

 Não foram encontrados na literatura revisada estudos que utilizassem a 

medida bruta para apresentar a variação de ângulos obtida durante arremessos da 

modalidade.  

A velocidade linear obtida nos arremessos do jogo boliche KX de todos os 

sujeitos e em todos os pontos foi considerada estatisticamente igual à velocidade 

linear imposta nos arremessos da bola de bocha adaptada, sugerindo que para esta 

variável o uso do jogo boliche KX pode contribuir com o treinamento. 

A igualdade estatística encontrada na velocidade linear do arremesso nos 

dois jogos pode ser um indicativo que velocidades semelhantes sejam 

desenvolvidas em atividades de coordenação viso motora, isto é, quando o 

arremesso deve atingir um alvo. 

Llauró (1999) mensurou a velocidade linear da mão durante o arremesso da 

bola de bocha adaptada. Para fazer uma comparação com este estudo, é possível 

utilizar o marcador situado no processo estilóide do rádio (P2). Llauró (1999) 

identificou que a média da velocidade linear esteve em 2,27 m/s, já o presente 

estudo teve como resultado a média de 1,86 m/s para os arremessos com a bola de 

bocha adaptada e de 2,67 m/s para os arremessos do boliche KX. Observando estes 

dados apresentados, pode-se concluir que as médias encontradas permeiam os 

valores referidos pela autora. 

Em seu estudo, Huang  et al. (2014) analisaram a biomecânica do arremesso 

da bocha adaptada em 13 crianças com paralisia cerebral bilateral espástica e em 

20 crianças sem deficiência, todos sem experiência na modalidade. Para tal, os 

autores utilizaram 7 marcadores postos na primeira vértebra torácica, na primeira 

vértebra sacral, na porção lateral e na porção posterior do acrômio, no braço, no 

antebraço, nas costas da mão e na parte posterior da cabeça. A descrição dada 

pelos autores não permite que se tenha uma precisão da localização exata dos 

marcadores, porém, alguns pontos referentes ao membro superior se assemelham 

com pontos utilizados neste estudo. Tanto na pesquisa de Huang et al. (2014), como 
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neste presente estudo, os arremessos foram realizados a uma distância de 5 

metros. Huang et al. (2014) analisaram os 3 arremessos mais eficientes (aqueles 

que a bola lançada mais de aproximou do alvo), exclusivamente realizados por 

baixo.  

Como resultado para a velocidade linear do punho (assim descrito pelos 

autores e, por essa razão, comparado ao ponto P2 deste estudo), Huang  et al. 

(2014) obtiveram uma média de 0,99 m/s. Valor este, que não se relaciona com os 

dados aqui encontrados e nem com os estudos de Llauró (1999). Uma das 

possibilidades para este resultado deva estar nas características particulares 

presentes na amostra das pesquisas. Enquanto nos estudo de Huang  et al. (2014) 

os sujeitos eram crianças sem experiência na modalidades, no presente estudo e no 

estudo de Llauró (1999) os sujeitos eram adultos com experiência na bocha 

adaptada. 

Sirera (2011) afirma que a estabilidade do tronco e dos segmentos distais 

(braços/mãos, pernas/pés) não envolvidos diretamente no gesto motor, podem 

influenciar na qualidade técnica do arremesso. Da mesma forma que Huang et al. 

(2014) acreditam que o controle de tronco possibilita melhores performances nos 

arremessos. 

Entende-se que o marcador situado no acrômio (P4) possa representar o 

controle de tronco, ou seja, um tronco instável geraria, por consequência, maior 

deslocamento do ombro, já um tronco estável poderia gerar menor deslocamento do 

ombro. Observa-se que no P4, todos os valores das velocidades lineares médias no 

arremesso da bola de bocha adaptada permaneceram abaixo de 0,16 m/s (quadro 

7), representando uma baixa velocidade linear em virtude do pouco deslocamento 

deste ponto específico. Dessa forma é possível afirmar que todos os sujeitos 

permaneceram com o tronco estável durante os arremessos da bola de bocha 

adaptada. 

Ao analisar o manual de classificação funcional da modalidade da BISFED 

(2013b), observa-se que a estabilidade do tronco é uma das características que 

diferenciam o atleta classificado como BC1 do atleta classificado como BC2. 

Portanto, pela própria classificação funcional, espera-se que os atletas BC2, assim 
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como os que participaram deste estudo, apresentem o tronco estável durante os 

arremessos. 

Nos arremessos do boliche KX, a média da velocidade linear atingida pelos 

sujeitos no P4 foi de 0,25 m/s (Tabela 11), sugerindo que o tronco permaneceu 

menos estável do que nos arremessos com a bola de bocha adaptada.  

Este estudo não se propôs analisar a estabilidade do tronco, porém ao 

analisar os vídeos, pode-se notar que os sujeitos S3, S5 e S6, na tentativa de 

arremessar a bola do boliche KX flexionaram mais o tronco do que nos arremessos 

com a bola de bocha adaptada. Possivelmente este fato explique a maior velocidade 

linear no P4 obtida nos arremessos do boliche KX. 

Os dados disponíveis na literatura, ou mesmo no presente estudo, não 

permitem afirmar que haja um padrão ouro para o gesto motor do arremesso no jogo 

de bocha adaptada. Navarro e Sanchez (2012) defendem que o atleta deva buscar o 

tipo de arremesso em que se tenha maior sucesso, para então definir qual será o 

seu gesto motor. Llauró (1999) também é concordante neste aspecto, demonstrando 

haver diferenças até mesmo entre os arremessos de um único sujeito. Este fato se 

dá pelo arremesso depender tanto dos fatores externos (cadeira de rodas e tipo de 

bola) quanto de fatores pertinentes a cada deficiência e seus graus de 

acometimento. 

O gesto motor do arremesso da bola da bocha adaptada era de domínio dos 

sujeitos deste estudo, uma vez que todos eram atletas com pelo menos 1 ano de 

experiência na modalidade. Em contrapartida, o gesto motor do arremesso no 

boliche KX não era de domínio dos sujeitos, pois nenhum deles havia tido contato 

com o jogo antes deste estudo.  

Não foi encontrada na literatura, a descrição do padrão ouro para o 

arremesso do boliche KX. Dessa forma, sugere-se que estudos sejam realizados, 

porém introduzindo sessões de intervenção utilizando o jogo virtual, na busca de 

estabelecimento de padrões de arremesso também para esta modalidade. 

O estudo de Diez-Alegre e Cano-de la Cuerda (2012) confirma que a prática 

de jogos virtuais altera o padrão motor do gesto realizado. Após 30 sessões de 
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treinamento com o jogo boccia do Nintendo Wii®, os sujeitos obtiveram melhoras 

significativas na coordenação e na motricidade fina da mão, assim como melhor 

extensão na amplitude articular do punho.  

 Como limitações do presente estudo pode-se apontar o ambiente, as 

condições de coleta de dados e o número reduzido de sujeitos. O ambiente de 

laboratório não possuía ventilação adequada, favorecendo sensação térmica 

elevada para alguns atletas. O uso de roupas pretas, mangas longas e luvas de 

látex para facilitar os contrastes dos pontos a serem considerados na análise 

cinemática, bem como a iluminação artificial, aumentavam ainda mais a temperatura 

ambiente. Estes cuidados, que não puderam ser controlados nesse trabalho, devem 

fazer parte do planejamento em futuros estudos.  

 Para que os marcadores pudessem ser refletidos na filmagem, foi necessário 

posicionar um holofote situado logo abaixo de cada câmara filmadora e voltado para 

o sujeito. Quando o mesmo desviava o olhar do ponto a ser atingido - círculo alvo ou 

imagem do videogame - a luz emitida pelos holofotes, por vezes, incomodava-os. 

 Uma plataforma de arremesso com maiores dimensões para a prática do jogo 

boliche KX poderia permitir maior mobilidade para os sujeitos, uma vez que os 

mesmos poderiam manobrar a cadeira de rodas com mais estabilidade e segurança. 

Grupos com maior número de atletas poderão deixar mais claras as 

características dos arremessos realizados na bocha adaptada e no boliche KX, a fim 

de evidenciar as igualdades ou diferenças obtidas na análise cinemática. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Este estudo mostrou-se relevante ao discutir a inclusão da realidade virtual 

nas sessões de treinamento de atletas de alto nível. Em consonância com os 

resultados encontrados nas circunstâncias deste estudo, não foi possível afirmar que 

o gesto motor realizado para executar o arremesso da bola de bocha adaptada é 

igual ao gesto motor realizado para executar o arremesso no jogo do boliche KX. 

Embora estatisticamente nenhum dos sujeitos tenha apresentado similaridade 

de todos os ângulos envolvidos mesta análise (cotovelo e punho), acredita-se que a 

análise observacional dos gráficos pode ser um indício de que há relação entre os 

arremessos realizados com a bola de bocha adaptada e no jogo do boliche KX, 

quando considerados os ângulos de punho e cotovelo. 

A velocidade linear média aplicada nos arremessos do jogo do boliche KX é 

estatisticamente significante com a velocidade linear média aplicada nos arremessos 

da bola de bocha adaptada, portanto, pode-se considerar que para esta variável, o 

jogo do boliche KX é adequado para o treinamento do arremesso da bola de bocha 

adaptada.  

Os jogos de realidade virtual parecem ser um fator a ser considerado na 

rotina de treinamento esportivo, em virtude da motivação apresentada pelos sujeitos 

durante a execução deste estudo.  

Todavia, o protocolo para coleta de dados para análise cinemática aqui 

proposto permitiu o conhecimento do gesto motor envolvido nessas duas práticas, 

ou seja, o jogo de bocha adaptado e o jogo virtual do boliche, podendo servir de 

base para coletas com paratletas nesta modalidade ou em outras e para 

investigação de gestos similares na prática virtual. Vale destacar também a 

contribuição interdisciplinar envolvendo profissionais da saúde, educação e ciências 

exatas para coleta e análise dos dados. 

 

 



83 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVIS, K.; MEJÍA, M. Boccia: Factor de integración social y su significado em 
mujeres y hombres adscritos a la liga de parálisis cerebral de Bogotá. Rev. Fac. 
Med., Bogotá, v.61, n.2, p. 70-80, abr./jun. 2013. 

 

AMADIO, A. C.; SERRÃO, J. C. A biomecânica em Educação Física e Esporte. Rev. 
Bras. Educ. Fís., São Paulo, v.25, n.15, p. 15-24, dez. 2011. 

 

AMADIO, A. C.; SERRÃO, J. C. Contextualização da biomecânica para a 
investigação do movimento: fundamentos, métodos e aplicações para análise da 
técnica esportiva. Rev. Bras. Educ. Fís., São Paulo, v.21, n.61, p. 61-85, dez. 2007. 

 

ARAÚJO, A. G. N.; ANDRADE, L. M.; BARROS, R. M. L. Sistema para análise 
cinemática da marcha humana baseado em videogrametria. Rev. Fisioterapia e 
Pesquisa, v. 2, n.1, p. 3-10, jan./abr. 2005. 

 

ARROXELLAS, R. D.; ROMANO, R. G; BLASCOVI-ASSIS, S. M. Proposta de um 
protocolo para a análise cinemática do arremesso da bocha adaptada. In: 
CONGRESSO PARADESPORTIVO INTERNACIONAL, 4., 2014, Florianópolis. 
Anais...Florianópolis, 2014, p.356-358 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES. Manual de 
Classificação Funcional. Rio de Janeiro, 2009. 

 

BALISTA, V. G. Sistema de Realidade Virtual para Avaliação e Reabilitação de 
Déficit Motor. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GAMES E ENTRETENIMENTO 
DIGITAL, 4., 2013. São Paulo. Anais...São Paulo: 2013, p.16-20. 

 

BAO, X.; MAO, Y.; Lin, Q.; Qiu Y.; Chen S.; Li, L.; CATES, R. S.; Zhou, S.; HUANG, 
D. Mechanism of Kinect-based virtual reality training for motor functional recovery of 
upper limbs after subacute stroke. Neural Regeneration Research, v.8, n.31, p. 2904-
2913, nov. 2013. 

 



84 

 

 

BARROS, R. M. L.; BRENZIKOFER, R.; LEITE, N. J.; FIGUEROA, P. J. 
Desenvolvimento e avaliação de um sistema para análise cinemática tridimensional 
de movimentos humanos. Rev. Brasileira de Engenharia Biomédia, v.15, n.1-2, p. 
79-86, jan./ago. 1999. 

 

BATISTELA, R A; KLEINER, A F R; SÁNCHEZ-ARIAS, M D R; GOBBI, L T B. 
Estudio sobre la amplitud del movimiento articular de la rodilla en el proceso de 
marcha de niños con parálisis cerebral espártica. Rev. Rehabilitación, v.45, n.3, 
p.222-227, jul./set. 2011. 

 

BAX, M.C.O.; FLODMARK, O.; TYDEMAN, C. Future directions: From syndrome 
toward disease. Rev. Developmental medicine and child neurology, v.49, s.2, p.39-
42, fev. 2007. 

 

BISFED - BOCCIA INTERNATIONAL SPORTS FEDERATION. Boccia Rules. 
2013(a). Disponível em:<http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/BISFed-
Final-Boccia-Rules-Dec-4.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2014. 

 

BISFED - BOCCIA INTERNATIONAL SPORTS FEDERATION. Classification Rules. 
2013(b). Disponível em: <http://www.bisfed.com/wp-
content/uploads/2014/01/BISFed-Boccia-Classification-Rules-2nd-Edition-2013.pdf>. 
Acesso em: 12 mar. 2014. 

 

BISFED - BOCCIA INTERNATIONAL SPORTS FEDERATION. World Ranking. 
2013(c). Disponível em: <http://www.bisfed.com/world-ranking-2/>. Acesso em: 20 
abr. 2014. 

 

BRAZUNA, M. R.; CASTRO, E. M. A trajetória do atleta portador de deficiência física 
no esporte adaptado de rendimento: uma revisão de literatura. Revista Motriz, Rio 
Claro, v.7, n.2, p.115-123, jul./dez. 2001. 

 

BRENDLER, C. F.; MULLER, M. S.; SILVA, A. R. M.; TEIXEIRA, F. G. Digitalização 
3D utilizando Kinect e sistemas CAD e CAM para a confecção de órteses de 
membro inferior. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO EM DESIGN, 11, 2014, Gramado. Anais...Gramado, 2014. 

 

http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/BISFed-Final-Boccia-Rules-Dec-4.pdf
http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/BISFed-Final-Boccia-Rules-Dec-4.pdf


85 

 

 

BUSARELLO, R. I.; BIENGING, P.; ULBRICHT, V. R. Narrativas interativas: imersão, 
participação e transformação no caso da nova tecnologia para games “kinect”. 
Revista Rumores, v.6, n.1, p.145-161, jan./jun. 2012. 

 

CAMPEÃO, M. S. Proposta de ensino de bocha adaptada para pessoas com 
paralisia cerebral. 2002. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 2002. 

 

CAMPEÃO, M. S. O esporte paraolímpico como instrumento para a moralidade das 
práticas em saúde pública envolvendo pessoas com deficiência: uma abordagem a 
partir da bioética de proteção. 2011. Tese (Doutorado em Ciências e Saúde Pública) 
– Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2011. 

 

CANS, C; DOLK, H; PLATT, M.J.; COLVER, A.; PRASAUSKIENE, A.; KRÄGELOH-
MANN, I. Recommendations from the SCPE collaborative group for defining and 
classifying cerebral palsy. Rev. Rev. Developmental medicine and child neurology, 
v.49, s.2, p.35-38, fev. 2007. 

 

CARMO, A. A. Análise cinemática dos membros superiores e inferiores, tronco e 
cabeça, durante a marcha de hemiparéticos. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Educação Física) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. 

 

CARVALHO, R. P.; TUDELLA, E.; BARROS, R. M. L. Utilização do sistema DVideow 
na análise cinemática do alcance manual de lactentes. Rev. Brasileira de 
Fisioterapia, v.9, n. 1, p.41-47, 2005. 

 

CASTRO, E. M. Atividade Física Adaptada.  Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. 

 

CEREBRAL PALSY INTERNATIONAL SPORTS & RECREATION ASSOCIATION. 
Sports Manual. 10 ed. 2010. 

 



86 

 

 

COSTA, M.; LABRONICI, R. H. D. D.; MATTOS, E.; CUNHA, M. C. B.; OLIVEIRA, A. 
S. B.; GABBAI, A. A. Bocha: Uma modalidade esportiva recreacional como método 
de reabilitação. Rev. Neurociências, v.10, n.1, p.24-30, 2002.  

 

DAM, P. F.. Um Estudo Sobre Técnicas de Navegação e Seleção em Ambientes 
Virtuais Usando o Microsoft Kinect®. Dissertação (Mestrado em Informática) – 
Pontifíca Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2012.  

 

DIEZ-ALEGRE, M. I.; CANO-DE LA CUERDA, R. Empleo de um video juego como 
herramienta terapêutica en adultos con parálisis cerebral tipo tetraparesia espástica: 
Estudo piloto. Revista Fisioterapia, v.34, n.1, p.23-30, 2012. 

 

DIEZ-ALEGRE, M. I.; MUÑOZ-HELLÍN, E. Empleo de sistemas de realidad virtual 
sobre la extremidad superior em niños con parálisis cerebral: Revisão de literatura. 
Revista Fisioterapia, v.35, n.3, p.119-125, 2013. 

 

DORES, A. R.; BARBOSA, F.; MARQUES, A.; CARVALHO, I. P.; SOUSA, L.; 
CASTRO-CALDAS, A. Realidade Virtual na Reabilitação: Por que Sim e Por que 
Não? Uma revisão sistemática. Revista Científica da Ordem dos Médicos, v.25, n.6, 
p. 414-421, nov./dez. 2012. 

 

FERREIRA, E. L. (Org.); MATTA, M. O.; CAMPEÃO, M. S.; PAULA, O. R.; 
TOLOCKA, R. E.  Atividade física para pessoas com deficiência física: livro de 
exercícios. Niterói: Intertexto, 2009. 

 

FIGUEROA, P. J.; LEITE, N. J.; BARROS, R. M. L. A flexible software for tracking of 
markers used in human motion analysis. Computer Methods and Programs in 
Biomedicine, v.72, p. 155-165, 2003.  

 

FLORENCE, R. B. P. Medalhistas de ouro nas paraolimpíadas de Atenas 2004: 
reflexões de suas trajetórias no desporto adaptado. 2009. Tese (Doutorado em 
Educação Física) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. 

 



87 

 

 

GORGATTI, M. G. (Org.); COSTA, R. F. (Org.). Atividade Física Adaptada: 
Qualidade de Vida para Pessoas com Necessidades Especiais. 3ªed. Barueri: 
Manole, 2013. 

 

HALL, S. J. Biomecânica básica. 6ªed. Barueri: Manole, 2013. 

 

HAMILL, J.; KNUTZEN, K. M. Bases biomecânicas do movimento humano. 3ªed. 
Barueri: Manole, 2012. 

 

HERBST, D. M.; MASCARENHAS, L. P.; SLONSKI, E. C. A história do bocha 
paralímpico no Brasil e sua evolução como esporte de alto rendimento. Fiep Bulletin, 
v.8, special edition, article I, 2013.  

 

HUANG, P.; PAN, P.; OU, Y.; YU, Y.; TSAI, Y. Motion analysis oh throwing Boccia 
balls in children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities, v.35, 
p.393-399, 2014. 

 

JERÔNIMO, J. P.; CARMAGO, A. M. F.; CAMPOS, L. A. S.; NETO, O. B. Bocha e 
paralisia cerebral severa: possibilidade de inclusão social. Coleção Pesquisa em 
Educação Física, v.8, n.3, p.59-64, 2009.  

 

KAKITANI, D. Meios de comunicação de atletas participantes do bocha adaptado 
categoria 3 (BC3). 2010. Monografia (Graduação em Educação Física) – 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010. 

 

LANDGRAF, J. F.; CARVALHO, R. P.; TUDELLA, E. Método para análise cinemática 
dos chutes de lactentes. Fisioter. Pesquisa, São Paulo, v.20, n.1, mar. 2013. 

 

LEE, G. Effects of training using video games on the muscle strength, muscle tone, 
and activities os daily living of chronic stroke patients. Journal of Physical Therapy 
Science, v.25, n.5, p. 595-597, mai. 2013. 



88 

 

 

LLAURÓ, T. C. Estudio biomecânico de lós lanzamientos de boccia. 1999. 
Disponível em: 
<http://www.fedpc.org/upload%5Ccirculares%5CESTUDIO%20BIOMEC%C3%81NI
CO%20DE%20LOS%20LANZAMIENTOS%20DE%20BOCCIA.pdf>. Acesso em: 14 
jul. 2014. 

 

LOURENÇO, C. Habilidades motoras utilizadas pelos jogadores de boccia. Rev. 
Digital EFDesportes, Buenos Aires, v.17, n. 178, mar. 2013. 

 

MARCHE, A. L. Análise dos esforços de alta intensidade de jogadores de futebol 
profissional. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade de 
Campinas. Campinas. 2010. 

 

MARQUES, R. F. R.; DUARTE, E.; GUTIERREZ, G. L.; ALMEIDA, J. J. G.; 
MIRANDA, T. J. Esporte olímpico e paraolímpico: coincidências, divergências e 
especificidade numa perspectiva contemporânea. Revista brasileira de Educação 
Física e Esporte, São Paulo, v.23, n.4, p.365-377, out./dez. 2009. 

 

MICROSOFT. Manual Console Xbox 360 com Kinect. Disponível em: 
<http://support.xbox.com/pt-BR/xbox-360/system/manual-specs>. Acesso em: 20 
nov. 2014. 

 

MOLIK, B.; ZUBALA, T.; SLYK, K.; BIGAS, G.; GRYGLEWICZ, A.; KUCHARCZYK, 
B. Motywacja osób niepelnosprawnych do uprawiania wybranych dyscypli 
paraolimpijskich (koszykówki na wózkach, rugby na wózkach i boccii). Fizjoterapia, 
v.18, n.1, p. 42-51. 2010.  

 

MONTEIRO, C. B. M. Realidade Virtual na Paralisia Cerebral. São Paulo: Plêiade, 
2011.  

 

MONTEIRO JUNIOR, R. S.; SILVA, E. B. Efetividade da reabilitação virtual no 
equilíbrio corporal e habilidades motoras de indivíduos com déficit neuromotor: uma 
revisão sistemática. Rev. Bras Ativ Fis e Saúde, Pelotas, v.17, n.3, p.224-230, jun. 
2012. 

 

http://www.fedpc.org/upload%5Ccirculares%5CESTUDIO%20BIOMEC%C3%81NICO%20DE%20LOS%20LANZAMIENTOS%20DE%20BOCCIA.pdf
http://www.fedpc.org/upload%5Ccirculares%5CESTUDIO%20BIOMEC%C3%81NICO%20DE%20LOS%20LANZAMIENTOS%20DE%20BOCCIA.pdf


89 

 

 

MORO, V. L. Avaliação da técnica de pedalada de ciclistas em diferentes alturas do 
selim. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

 

MURRAY, J. Hamlet no holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. Trad. Elissa 
Khoury Daher e Marcelo Fernandez. 1ªed. Ed. Unesp, 2003. 282 p.  

 

NAVARRO, A. V.; SANCHEZ, A. P. L. Sesión de entrenamiento para un niño com 
parálisis cerebral. Rev. Actividad Física y Desarollo Humano, v.4, n. 1, p.121-125, 
2012. 

 

NAVARRO, A. V.; SANCHEZ, A. P. L.; JAUREGUI, F. A. C. La ubicación de la 
boccia blanca (la diana) en el campeonato nacional interligas de ajedrez y boccia 
Cartegena de Indias, Colombia. Rev. Actividad Física y Dessarollo Humano, v.5, n.1, 
p.48-58, 2013. 

 

O´DONOVAN, D. P. Kinematics of Throwing in Paralympic Boccia Athletes with 
Cerebral Palsy. 2011. Tese (Doutorado em Educação Física) – University of Otago, 
Otago, 2011. 

 

OSORIO, M. G.; MOFFAT, D. C.; SYKES, J. Exergames, Exercise, and Gaming: 
Sharing Motivations. Games for health Journal, Glasgow, v.1, n.3, p. 205-210, 2012.  

 

PANTOJA, P. D. Respostas cinemáticas, cinéticas e neuromusculares de diferentes 
saltos da patinação artística. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências do 
Movimento Humano) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2012. 

 

PARSONS, A.; WINCKLER, C. Esporte e a Pessoa com Deficiência: Contexto 
Histórico. In: MELLO, M. T.; WINCKLER, C. (Orgs.). Esporte Paralímpico. São 
Paulo: Atheneu, 2012. p. 3-14. 

 

RIBEIRO, D. C.; LOSS, J. F. Modelo 3D para quantificação das forças articulares e 
momentos proximais resultantes para o membro superior. Rev. Port. Cien. Desp., v. 
10, n.1, p. 137-146, 2010. 



90 

 

 

ROMANO, R. G.; RAIA, F.; DIAS, I. R.; BLASCOVI-ASSIS, S. M. Tecnologia de 
games e reabilitação virtual: Adaptação do software Labview para captura dos dados 
do Wii balance board. Revista Millenium, v.45, p.181-191, jun./dez. 2013. 

 

ROMERO, F. Á. HERNÁNDEZ, F. J. M. La percepción y la actividad neuromuscular 
em personas com parálisis cerebral en el deporte de la Boccia: Una propuesta 
metodológica de valoración. Educación Física y Deportes, v.60, p.59-65. 2000.  

 

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. Metodologia de Pesquisa. São 
Paulo: MacGrawHill, 2006. 

 

SIRERA, J. L. Aspectos técnicos y táticos en el desarrollo de la Boccia. 2011. 
Disponível em: 
<http://www.amicsdelaboccia.com/formacion/02_encuentro_formativo/Aspectos_tecn
icos_tacticos_en_boccia.pdf>.  Acesso em: 14 jul. 2014. 

 

SOARES, V. L.; BLASCOVI-ASSIS, S. M. A atividade esportiva e sua influência na 
imagem corporal do adolescente com deficiência física: um estudo de dois casos. 
Caderno de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, v.11, 
n.1, p.78-88, 2011. 

 

TORE, P. A.; RAIOLA, G. Exergame-Design and Motor Activities Teaching: An 
Overview of Scientific Paradigms on Motor Control. Mediterranean Journal of Social 
Sciences, v.3, n.11, p.119-122, nov. 2012. 

 

VAGHETTI, C. A. O.; BOTELHO, S. S. C. Ambientes Virtuais de aprendizagem na 
educação física: uma revisão sobre a utilização do Exergames. Revista Ciência e 
Cognição, v.15, n.1, p.76-88, 2010.  

 

VALENTE, V. L. C. A influência da fadiga da precisão dos lançamentos dos atletas 
de boccia da classe BC4: Estudo comparativo entre atletas de níveis competitivos. 
2005. Dissertação (Mestrado em Ciência do Desporto) – Universidade do Porto, 
Porto, 2005. 

 

http://www.amicsdelaboccia.com/formacion/02_encuentro_formativo/Aspectos_tecnicos_tacticos_en_boccia.pdf
http://www.amicsdelaboccia.com/formacion/02_encuentro_formativo/Aspectos_tecnicos_tacticos_en_boccia.pdf


91 

 

 

VIEGAS, J. A brief history of boccia. 2012. Disponível em: 
<http://www.cpisra.org.za/files/sports/boccia/CPISRA_History_of_Boccia_2012.pdf>. 
Acesso em: 12 abr. 2013. 

 

VIEIRA, I. B.; CAMPEÃO, M.S. Bocha. In: MELLO, M. T.; WINCKLER, C. (Orgs.). 
Esporte Paralímpico. São Paulo: Atheneu, 2012. p. 83-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpisra.org.za/files/sports/boccia/CPISRA_History_of_Boccia_2012.pdf


92 

 

 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

SUJEITO DE PESQUISA 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa ANÁLISE CINEMÁTICA DO 

ARREMESSO DA BOCHA ADAPTADA E SUA RELAÇÃO COM A REALIDADE VIRTUAL, 

que se propõe a investigar a posição do punho durante o arremesso da bola de bocha e no 

jogo de boliche do Kinect Sports do videogame Xbox, assim como a eficiência de cada 

arremesso. Os dados para o estudo serão coletados através do teste de cinemetria. Os 

instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os 

instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal não oferecem riscos mínimos 

aos participantes. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador 

Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o 

direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e 

será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo 

resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a 

essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. Caso você tenha 

alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua 

da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. Desde já agradecemos a sua 

colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e 

que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa 

e de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

Nome do Sujeito de Pesquisa:_________________________________________________ 

Assinatura Sujeito de Pesquisa:________________________________________________ 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 

qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim 

como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo, ___de_______ de 2013. 

______________________    _________________________________ 

Raquel Daffre de Arroxellas    Profª Drª Silvana Maria Blascovi de Assis 

Pesquisador Responsável      Orientadora 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino 

Contatos: (11) 98180-0112 ou raqueleducacaofisica@hotmail.com 

mailto:raqueleducacaofisica@hotmail.com
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE A – RESGISTRO DA EFICIÊNCIA DO ARREMESSO DA BOLA DE 

BOCHA 

        

Nome:_________________________________ Nº____ Data da coleta:__________ 

 

INDIVÍDUO TENTATIVA VÁLIDO/ 

INVÁLIDO 

DISTÂNCIA 

DO ALVO 

OBSERVAÇÃO 

 I    

 II    

 III    

 IV    

 V    

 VI    

 VII    

 VIII    

 IX    

 X    

 XI    

 XII    

 

OBS: Coleta de seis tentativas válidas 
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APÊNDICE B – REGISTRO DA EFICIÊNCIA DO ARREMESSO NO XBOX 

Nome:_________________________________ Nº____ Data da coleta:__________ 

 

 

 

 

 

OBS: Registro de pinos não derrubados em cada tentativa 
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APÊNDICE C – RESULTADOS DOS ÂNGULOS A CADA QUADRO 

 

S1 bocha S1 boliche KX 

Quadros Punho Cotovelo Quadros Punho Cotovelo 

1 159,75 174,82 1 158,24 170,78 

2 157,04 175,31 2 162,60 172,21 

3 161,19 174,79 3 157,50 173,97 

4 166,18 173,20 4 153,01 175,86 

5 164,41 174,71 5 149,65 177,11 

6 160,39 174,70 6 158,04 178,66 

7 160,83 177,33 7 141,58 175,56 

8 160,23 177,51 8 148,89 177,37 

9 164,74 174,08 9 154,62 173,21 

10 164,38 175,46 10 154,71 174,05 

 

S2 bocha S2 boliche KX 

Quadros Punho Cotovelo Quadros Punho Cotovelo 

1 220,33 172,40 1 208,09 169,29 

2 223,52 172,14 2 208,04 190,77 

3 222,19 171,02 3 212,44 185,74 

4 224,60 169,30 4 216,07 188,87 

5 225,15 169,21 5 210,16 189,77 

6 214,06 166,82 6 214,57 188,61 

7 216,24 164,38 7 201,84 164,03 

8 219,81 160,65 8 206,53 165,14 

9 215,93 155,86 9 204,38 162,68 

10 212,32 152,88 10 201,73 161,10 

11 217,01 150,10 11 202,32 157,40 

  

S3 bocha S3 boliche KX 

Quadros Punho Cotovelo Quadros Punho Cotovelo 

1 140,77 150,86 1 148,77 171,49 

2 142,67 150,77 2 157,21 169,46 

3 141,95 151,07 3 148,00 170,31 

4 146,68 149,60 4 161,42 168,73 

5 145,94 148,79 5 163,65 164,84 

6 144,60 148,39 6 153,81 164,87 

7 138,33 148,42 7 138,68 162,80 

8 137,21 143,22 8 147,89 164,90 

9 137,47 145,44 9 123,32 159,36 



97 

 

 

10 133,77 140,19 10 129,02 161,27 

11 138,28 138,18 11 114,09 155,54 

12 126,66 133,47 12 107,90 156,61 

 

S4 bocha S4 boliche KX 

Quadros Punho Cotovelo Quadros Punho Cotovelo 

1 142,15 144,78 1 142,89 121,71 

2 151,67 144,57 2 159,31 123,42 

3 147,13 144,85 3 148,77 123,45 

4 146,32 143,91 4 157,89 127,25 

5 145,64 144,98 5 153,94 131,62 

6 157,71 141,59 6 150,33 127,69 

7 154,62 140,62 7 127,79 129,19 

8 135,17 142,04 8 124,69 128,90 

 

S5 bocha S5 boliche KX 

Quadros Punho Cotovelo Quadros Punho Cotovelo 

1 164,59 141,85 1 139,00 141,54 

2 160,45 139,58 2 140,70 140,47 

3 168,78 140,59 3 147,09 136,04 

4 161,40 131,79 4 135,70 137,75 

5 167,22 132,28 5 143,92 135,91 

6 168,72 125,24 6 142,62 136,01 

7 171,06 122,63 7 140,37 131,36 

8 161,74 117,70 8 140,56 133,80 

9 160,51 121,19 9 137,17 132,40 

 

S6 bocha S6 boliche KX 

Quadros Punho Cotovelo Quadros Punho Cotovelo 

1 142,53 155,89 1 157,48 161,40 

2 147,32 154,35 2 145,11 161,51 

3 149,13 148,48 3 154,73 156,24 

4 146,60 151,42 4 162,70 155,79 

5 142,51 145,38 5 151,52 153,77 

6 141,80 143,70 6 155,83 151,24 
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APÊNDICE D – RESULTADOS DAS VELOCIDADES A CADA QUADRO 

S1 Bocha S1 Boliche KX 

Quadros P1 P2 P3 P4 Quadros P1 P2 P3 P4 

1 0,32 0,38 0,34 0,18 1 0,64 0,75 0,33 0,11 

2 0,16 0,19 0,02 0,02 2 0,14 0,16 0,00 0,08 

3 1,60 1,64 0,95 0,14 3 0,99 1,00 0,73 0,12 

4 0,04 0,41 0,01 0,11 4 0,11 0,37 0,14 0,02 

5 2,17 2,38 1,04 0,11 5 2,34 2,02 1,31 0,43 

6 0,07 0,23 0,05 0,13 6 0,11 0,04 0,16 0,13 

7 4,12 4,08 1,42 0,29 7 4,67 5,01 1,95 0,17 

8 0,26 0,27 0,20 0,31 8 0,28 0,37 0,10 0,05 

9 6,47 5,76 2,06 0,34 9 6,85 5,68 2,11 0,06 

10 0,13 0,05 0,33 0,00 10 0,19 0,19 0,13 0,15 

 

S2 Bocha S2 Boliche KX 

Quadros P1 P2 P3 P4 Quadros P1 P2 P3 P4 

1 0,54 0,28 0,05 0,01 1 0,70 0,75 0,83 0,28 

2 0,06 0,14 0,08 0,23 2 0,15 0,19 0,19 0,03 

3 0,25 0,58 0,33 0,02 3 3,90 3,37 1,93 0,00 

4 0,67 0,66 0,21 0,09 4 0,23 0,10 0,09 0,03 

5 0,01 0,28 0,20 0,05 5 5,11 4,60 2,03 0,08 

6 1,41 1,08 0,27 0,19 6 0,34 0,14 0,06 0,20 

7 1,15 0,59 0,29 0,08 7 11,44 10,51 4,42 0,18 

8 3,49 3,12 1,12 0,19 8 0,02 0,08 0,03 0,07 

9 1,73 1,86 0,24 0,23 9 7,47 7,37 3,68 0,13 

10 3,72 2,77 0,84 0,33 10 0,43 0,09 0,05 0,15 

11 4,71 3,67 1,31 0,13 11 7,22 6,95 3,42 0,01 

 

S3 Bocha S3 Boliche KX 

Quadros P1 P2 P3 P4 Quadros P1 P2 P3 P4 

1 0,10 0,00 0,25 0,07 1 1,18 1,01 0,46 0,48 

2 0,01 0,06 0,05 0,18 2 0,04 0,03 0,13 0,11 

3 0,05 0,07 0,00 0,18 3 2,98 2,41 1,08 0,24 

4 0,88 1,01 0,28 0,10 4 0,04 0,18 0,02 0,36 

5 0,07 0,03 0,13 0,04 5 7,73 7,74 2,64 0,79 

6 1,60 1,62 0,53 0,07 6 0,15 0,29 0,00 0,25 

7 0,20 0,16 0,08 0,07 7 6,43 6,82 2,88 0,90 

8 3,89 3,60 0,92 0,33 8 0,29 0,39 0,23 0,11 

9 0,10 0,36 0,10 0,14 9 7,88 7,83 3,02 0,58 

10 5,23 4,90 1,28 0,12 10 0,19 0,04 0,47 0,07 

11 0,15 0,13 0,07 0,07 11 10,74 10,55 4,88 1,51 

12 6,50 6,45 2,33 0,58 12 0,57 0,06 0,06 0,24 
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S4 Bocha S4 Boliche KX 

Quadros P1 P2 P3 P4 Quadros P1 P2 P3 P4 

1 0,31 0,18 0,03 0,10 1 0,77 0,53 0,23 0,04 

2 0,74 0,15 0,10 0,08 2 0,01 0,78 0,12 0,01 

3 1,00 0,73 0,18 0,16 3 1,95 2,63 0,99 0,15 

4 1,28 1,20 0,38 0,16 4 0,22 0,44 0,25 0,04 

5 1,18 0,99 0,42 0,03 5 2,68 1,96 1,11 0,07 

6 2,38 2,16 0,67 0,09 6 0,30 0,41 0,16 0,08 

7 1,61 1,59 0,62 0,08 7 3,05 4,41 2,21 0,11 

8 3,54 4,13 2,20 0,16 8 0,03 0,35 0,20 0,03 

 

S5 Bocha S5 Boliche KX 

Quadros P1 P2 P3 P4 Quadros P1 P2 P3 P4 

1 0,03 0,04 0,15 0,04 1 1,57 0,51 0,61 0,22 

2 1,61 1,15 0,37 0,06 2 0,20 0,09 0,11 0,15 

3 0,03 0,00 0,14 0,17 3 4,00 3,27 0,29 0,78 

4 5,00 3,64 0,14 0,09 4 0,28 0,31 0,16 0,02 

5 0,06 0,30 0,15 0,02 5 5,99 5,33 0,67 0,51 

6 7,97 6,29 1,32 0,17 6 0,16 0,10 0,20 0,19 

7 0,77 0,42 0,00 0,01 7 8,07 6,91 2,47 1,24 

8 9,94 9,17 2,38 0,57 8 0,24 0,12 0,28 0,21 

9 0,30 0,01 0,56 0,22 9 7,29 6,37 2,70 1,00 

 

S6 Bocha S6 Boliche KX 

Quadros P1 P2 P3 P4 Quadros P1 P2 P3 P4 

1 5,02 4,22 1,02 0,20 1 5,90 5,23 1,14 0,14 

2 0,02 0,40 0,24 0,05 2 0,75 0,06 0,00 0,21 

3 6,04 5,40 1,22 0,01 3 9,22 8,50 2,35 0,08 

4 0,42 0,43 0,20 0,24 4 0,30 0,11 0,00 0,10 

5 6,90 6,76 1,98 0,11 5 12,80 11,30 4,70 0,64 

6 1,00 0,56 0,06 0,04 6 0,14 0,31 0,31 0,20 

 

 


