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RESUMO 

A literatura tem apontado um crescente de estudos por parte do esporte de alto 

rendimento com pessoas com deficiência física. Em específico, o rúgbi em cadeira 

de rodas vem sendo um forte aliado as pessoas com deficiência física não só para 

proporcionar inclusão social, mas também para seu crescimento pessoal, podendo 

ser integrado a sua vida profissional.O objetivo do presente estudo foi verificar as 

associações entre a percepção de sucesso esportivo, o nível de desempenho, a 

classificação funcional e o regime de treinamento em atletas de Rúgbi em cadeiras 

de rodas da 1° e 2° divisão nacional. O estudo consta deuma abordagem 

quantitativa, de natureza aplicada gerando conhecimentos práticos, utilizando uma 

pesquisa com objetivos explicativos, envolvendo técnicas de coleta de dados, 

questionário, constituindo todo levantamento necessário para a pesquisa.Foi 

aplicado um questionário que avalia a percepção de sucesso do atleta de rúgbi em 

cadeira de rodas. O mesmo é constituído por doze perguntas, onde a cada três 

perguntas avalia a escala em nível Individual, Nacional, Internacional e Social, 

respectivamente. Cada pergunta é constituída pela escala de Likert, onde ela varia 

de um a cinco, tendo uma dimensão de sem importância a muito importante. No final 

foram somadas as respostas de cada nível, onde a maior pontuação é dada como 

principal percepção de sucesso esportivo do atleta.Verificou-se que o peso corporal 

reportado pelos atletas esteve significativamente associado com todas as dimensões 

perceptivas do sucesso esportivo (SE individual, r= -0,434; SE nacional, r= -0,422; 

SE internacional, r= -0,375 e social, r=  -0,445). De modo similar o IMC também 

esteve associado de maneira significante, mas apenas com as dimensões SE 

nacional e SE internacional (r= -0,450 e r= -0,513, respectivamente). Diante de todas 

as evidências, observa-se uma alta correlação entre os indicadores demográficos e 

de treinamento, como peso corporal e IMC de forma positiva. Já a relação da idade 

com o SE internacional e SE social os resultados obtidos foram de forma negativa.   

Palavras-chave:Pessoas com Deficiência.Desempenho Atlético. Treinamento 

paradesportivo. 



ABSTRACT 

 

The literature has pointed to a growing number of studies by high-performance sports 

with people with physical disabilities. In particular, wheelchair rugby has been a 

strong ally of people with physical disabilities not only to provide social inclusion, but 

also for their personal growth, and can be integrated into their professional life. The 

objective of the present study was to verify the associations between the perception 

of sports success, the level of performance, the functional classification and the 

training regime in Rugby athletes in wheelchairs of the 1st and 2nd national division. 

The study consists of a quantitative approach, of an applied nature generating 

practical knowledge, using a research with explanatory objectives, involving 

techniques of data collection, questionnaire, constituting all surveys necessary for the 

research. A questionnaire was applied that evaluates the perception of success of 

the rugby athlete in a wheelchair. It consists of twelve questions, where every three 

questions assess the scale at the individual, national, international and social levels, 

respectively. Each question is made up of the Likert scale, where it ranges from one 

to five, ranging from unimportant to very important. At the end were added the 

answers of each level, where the highest score is given as the main perception of 

athlete's sporting success. It was verified that body weight reported by athletes was 

significantly associated with all perceptive dimensions of sports success (SE 

individual, r = -0.434, national SE, r = -0.422, international SE, r = -0.375 and social, r 

= -0.445). Similarly, BMI was also significantly associated, but only with national SE 

and SE international dimensions (r = -0.450 and r = -0.513, respectively). Given all 

the evidence, a high correlation between the demographic and training indicators, 

such as body weight and BMI, is observed in a positive way. However, the 

relationship between age and the international SE and SE social results were 

negative. 

Keywords: People with Disabilities. Athletic Performance. Sports Training.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas a inserção de pessoas com deficiência no mundo 

esportivo vem crescendo desordenadamente, no sentindo em que visam sua 

inclusão social, possibilitando seu crescimento pessoal através de desafios e 

necessidades proposta pelo esporte. O desempenho atlético é associado a ganhos 

significativos não só na capacidade física e manutenção da independência, mas 

também para saúde mental, incluindo a percepção de competência e identidade 

pessoal (BRAZUNA, 2001). 

A literatura tem mostrado um crescente de estudos por meios de vários 

pesquisadores para elucidar a motivação e o comportamento de realização das 

pessoas envolvidas na prática esportiva em seus diferentes níveis. Porém, é notória 

a escassez, quando se trata de esportes adaptados, como no caso de Rúgbi em 

Cadeiras de Rodas.  

O Rúgbi em Cadeira de Rodas (RCR) surgiu como um esporte para atletas 

com Tetraplegia e tem crescido intensamente como um esporte coletivo para atletas 

de ambos os sexos, com algum tipo de deficiência que envolva os quatro membros. 

O RCR combina elementos do rúgbi de sete, basquetebol, futebol americano e 

hockey no gelo e é jogado em uma quadra de basquete. O esporte nasceu em 1977, 

no Canadá, e rapidamente desenvolveu-se pelo mundo.O primeiro Campeonato 

Internacional de RCR aconteceu somente em 1995 na cidade de Notwil, Suiça e 

contou com oito times. 

Essa modalidade chegou ao Brasil no ano de 2005, mas somente a partir de 

2008 é que se nota a organização da modalidade, como a criação da Associação 

Brasileira de Rúgbi em Cadeira de Rodas,Sant'Anna (2009 apud CAMPANA 2014). 

Desta maneira, o problema a ser solucionado surge, será que é possível avaliar a 

percepção de sucesso esportivo em atletas brasileiros de rúgbi em cadeira de rodas, 

comparando os maiores níveis de experiência, regime de treinamento e tempo de 

experiência? 

Portanto, o presente estudo vem fazer uma comparação das percepções de 

sucesso esportivo em atletas com maiores níveis de desempenho, regime de 

treinamento e tempo de experiência. Com a finalidade de compará-las, analisando 

se há diferenças significativas nos resultados obtidos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Esporte como Fenômeno  

 

O Esporte é um fenômeno que está presente na vida cotidiana da sociedade, 

onde segundo Marqueset al. (2007) são expressas de diferentes formas e que se 

adaptam de acordo com suas necessidades, expectativas, objetivos e limitações dos 

sujeitos envolvidos com sua prática. 

O cenário esportivo cresce com muita representatividade, por ser um 

fenômeno muito movimentado e prazeroso.Alguns estudiosos mencionam que o 

esporte exerce diversos papéis na sociedade que levam aos praticantes benefícios 

morais, éticos e educativos. 

No meio do esporte adaptado não é diferente. Nas últimas décadas a 

inserção de pessoas com deficiência no mundo esportivo vem crescendo 

desordenadamente, no sentido em que visam sua inclusão social, possibilitando seu 

crescimento pessoal através de desafios e necessidade de superação proposta pelo 

esporte.  Uma das principais importância para os praticantes do esporte adaptado, é 

a integração da sua vida profissional com a vida pessoal, onde eles ganham 

sentindo na sua identidade de modo geral, onde para (BRAZUNA 2001), o 

desempenho atlético é associado com ganhos significativos não só na capacidade 

física e manutenção da independência, mas também para saúde mental, incluindo a 

percepção de competência e identidade pessoal. 

 

 

2.2 História do Esporte Adaptado 

 

 

A história relata que os primeiros indícios da prática esportiva adaptada 

começaram nos Estados Unidos, nos anos de 1870, com jogos adaptados para 

pessoas surdas, de acordo com Araujo(1997). Mas de fato o esporte adaptado como 

conhecemos hoje se firmou após a segunda guerra mundial. O percussor dessa 

mobilização se chama Ludwing Guttmann, que criou em 1944 o Centro de 
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Reabilitação para soldados com lesão medular, no Hospital da cidade de Stoke 

Mandeville, na Grã-Bretanha (GUTTMANN, 1973). 

Desde então o esporte adaptado foi ganhando espaço na sociedade, onde 

teve seu marco de caráter mundial em 1948, com o feito dos jogos de Stoke 

Mandeville sendo reconhecido internacionalmente. Os primeiros jogos internacionais 

aconteceram em 1952, em Stoke Mandeville, com a participação de 130 atletas dos 

Estados Unidos, Grã-Bretanha e Holanda, Bedbrook (1987). Em 1960, em Roma os 

jogos Internacionais de Stoke Mandeville aconteceram após os Jogos Olímpicos 

XVI, sendo nas mesmas instalações recebendo o termo de Olimpíadas dos 

Portadores com Deficiência.  

No Brasil o esporte adaptado chegou por meio de dois brasileiros, Sérgio 

Serafim Del Grande e Robson Sampaio de Almeida, onde eles voltaram dos Estados 

Unidos após um tratamento médico, nos anos de 1950. Mas só em 1969, o Brasil 

teve sua primeira participação internacional nos jogos pan-americanos, na cidade de 

Buenos Aires, na Argentina. (ARAUJO, 1997). 

 

 

2.3 História do Rúgbi em cadeira de Rodas 

 

 

O Rúgbi em cadeira de Rodas (RCR) foi criado na cidade de Winnipeg, 

Canadá, em 1977, por um grupo de tetraplégicos que buscava um esporte diferente 

além do basquete em cadeiras de rodas, devido a modalidade ter poucas 

possibilidades ao tipo de lesão e comprometimento motor. Desde então essa nova 

modalidade do esporte foi atribuído ao nome de Murderball (Bola Assassina), devido 

ao nome que remetia a violência passou-se a chamar de Wheelchair Rugby ou 

Quaid Rugby (IWRF, 2011). 

A primeira equipe de RCR foi criada nos Estados Unidos em 1981. Em 1982, 

ocorreu o primeiro torneio internacional entre equipes dos Estados Unidos e 

Canadá, (IWRF, 2011). Em 1993 foi criada a Federação Internacional de Rúgbi em 

Cadeiras de Rodas (IWRF) e reconhecida pela Federação Internacional de Esporte 

em Cadeiras de Rodas de Stoke Mandeville (ISMWSF), sendo no ano seguinte 

reconhecido pelo Comitê Paralímpico Internacional como modalidade paralímpica, 

(IWRF, 2011). Em 1995 foi realizado o primeiro campeonato internacional de RCR, 
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na cidade Nottwwil, Suiça, com a participação de oito equipes. "Em 1996, o RCR foi 

inserido como modalidade de demonstração nos Jogos Paralímpicos de Atlanta, 

mas só nos Jogos Paralímpicos de Sidney, 2000, o RCR foi disputado valendo 

medalha" (CAMPANA et al., 2014, p.79).  

Um dos aspectos que mais chama atenção no RCR é que o jogo engloba 

uma diversidade muito grande quando se diz a respeito da funcionalidade para sua 

prática, com as condições neurológicas, que têm como sequela a tetraparesia, ou 

não neurólogicas, chamadas de tetraequivalentes. 

Para Moyses Sant'Anna essas peculiaridades do esporte lhe atraíram fazendo 

com que assumisse um papel importantíssimo como condutor da modalidade RCR 

para o Brasil.  

Em 2005, Sant'Anna foi convidado para fazer um jogo de apresentação no 

Jogos Mundiais de Cadeira de Rodas e Amputados, organizado pela Internacional 

Wheelchair and Amputee Sports Federation (IWAS) aqui no Brasil, sendo algo 

inédito no país, contando com a participação da Federação Internacional de 

Esportes em Cadeira de Rodas de Stoke Mandeville (ISMWSF) e da Organização 

Internacional de Esportes para Deficientes (Isod) (CAMPANA et al., 2014). 

Em 2008, surgiu a Associação Brasileira de Rubgy em Cadeira de Rodas 

(ABRC), de acordo com o interesse de novas entidades em desenvolver a prática do 

RCR no país. O projeto da criação do ABRC foi apresentado diretamente ao Comitê 

Paralímpico Brasileiro (CPB), com objetivo de desenvolver, organizar, fomentar e 

administrar a modalidade em nível nacional (CAMPANA et al., 2014).  

Desde então a ABRC ampliou os conhecimentos do desporto em todo país, com 

intuito de criação de novas equipes. Em dezembro de 2008, o CPB promoveu o 1° 

Campeonato Brasileiro de RCR, realizado em Niterói (RJ), com a participação de 

três equipes. 

 

 

2.4 Modalidade do RCR: Da Classificação Funcional à Regras Básicas  

 

 

A Classificação no esporte existe desde os meados de 1940, sendo baseada 

em diagnósticos médicos, como a lesão medular, amputações ou outras condições 

neurológicas, onde os atletas recebiam uma classificação única para todos os 
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esportes, (IWRF 2011). Com o passar do tempo, houve a necessidade de mudanças 

na classificação para diminuir o impacto do resultado da competição. Hoje os atletas 

além de receber um diagnóstico médico eles passam por vários testes de 

desempenho específico para cada modalidade. 

No caso do RCR existe uma banca de classificadores qualificados que 

executam um sistema específico de classificação para o RCR que inclui três fases 

distintas: 1) Avaliação física ou Teste de banco; 2) Avaliação Técnica inclui uma 

série de testes específicos não do esporte; 3) Avaliação por observação, que 

consiste na observação específica de atividades realizadas na quadra, (IWRF 2011).  

Após a aplicação dos testes os atletas recebem uma numeração de acordo 

com sua deficiência e limitação de atividade específica do RCR, sendo divididas em 

sete classes que varia de 0.5 (atletas com menor motricidade) e que 

caracteristicamente são atletas de defesa (0.5 até 1.5) até 3.5 (atletas com maior 

motricidade), são caracteristicamente os atletas de ataque (2.0 até 3.5). 

Durante o processo de classificação o atleta avaliado é acompanhado por um 

membro de sua equipe onde existe a possibilidade de pedir revisão de classificação 

por meio de protestos, dentro do prazo estabelecido pelos classificadores. Os 

protestos podem ser pedidos pela equipe do avaliado ou pela equipe adversária. 

Uma vez classificado o atleta poderá ser reclassificado quantas vezes forem 

necessárias, até que receba três vezes consecutivas a mesma classificação se 

tornando permanente, (IWRF 2011). 

A partida do RCR é disputada em quatro períodos de 8 minutos cada, tendo 

um intervalo de 2 minutos entre 1° e o 2° período e entre o 3° e 4° período. E entre o 

2° e o 3° período um intervalo de 5 minutos. O cronômetro é regressivo e para 

sempre que a bola sai do campo de jogo. 

A bola do RCR é semelhante a uma bola de vôlei e as dimensões da quadra 

são semelhantes a uma quadra de basquete, como demonstrado na figura 1. 
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Figura 1 - Quadra de Rugby em Cadeiras de Rodas 

 

Fonte: IWRF (2011) 

 

Quatro atletas de cada equipe compõe uma partida de RCR, podendo ser 

inscritos 12 atletas de cada equipe de ambos os sexos. Não tem limites para 

substituições, porém o somatório dos quatro atletas não pode exceder 8 pontos. 

Desde que estejam com a bola os atletas tem direito de pedir quatro tempos 

de 30 segundos e o técnico de pedir dois tempos de 1 minuto, durante toda a 

partida. A equipe que conduz a bola tem um tempo de 40 segundos para finalizar a 

jogada e 12 segundos para atravessar seu campo de defesa para o campo de 

ataque com a posse da bola, caso exceda o tempo a bola é passada para equipe 

adversária e o cronômetro é reiniciado.  O atleta tem um tempo de 10 segundos para 

bater a bola ao chão ou passar para seu companheiro, caso contrário a posse de 

bola vai para a equipe adversária.  

São postos dois cones nas linhas de fundo que demarcam o gol. O gol é 

marcado quando o atleta passa as duas rodas da cadeira na linha do gol. A frente 

dos cones há uma área chamada de área-chave, onde no máximo podem ficar 3 

jogadores de defesa, caso haja um 4° entre o atleta será punido com 1 minuto fora 
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ou até sua equipe sofrer um gol. Os jogadores de ataque têm até 10 segundos para 

ficar na área-chave, se o atleta ultrapassar esse tempo ele também será penalizado 

com 1 minuto fora ou até que sua equipe leve um gol. 

As partidas de RCR não há empates. Assim que o tempo regular termina com 

o placar empatado, tem-se um acréscimo (tempo extra) de 3 minutos, e cada equipe 

receberá um pedido de tempo, se o empate permanecer será concedido outro tempo 

extra até que saia um vencedor da partida.  

O início do jogo acontece da mesma forma como o do basquete, 1 jogador de 

cada equipe disputa a bola no meio da quadra lançada pelo árbitro.  

Para ser reposta a bola, o árbitro coloca a bola no colo do atleta (inbounder), 

seja por linha de fundo ou pela linha lateral, sendo considerada em jogo nesse 

momento. Porém o cronômetro só é reiniciado quando o atleta faz o passe para seu 

companheiro dentro do tempo de 10 segundos. 

O jogo é composto por no mínimo 7 (sete) árbitros. Distribuídos assim: 1 

responsável pelo cronômetro e pelo placar do jogo, 1 pelo tempo dos 40 segundos, 

1 pela súmula do jogo, 1 pela mesa de penalidades, 2 árbitros na quadra e 1 árbitro 

geral, podendo se comunicar um com o outro em casos de dúvidas.  

O RCR é um jogo que contém muito contato, porém a IWRF criou alguns 

princípios que não são permitidos em durante a partida, fatores como posição, 

localização, velocidade e vulnerabilidade dos jogadores devem ser considerados. 

(IWRF 2011). 

Durante uma partida de RCR podem ocorrer algumas faltas, que são 

basicamente divididas em Faltas Comuns onde são subdivididas em (falta por 

excesso de carga, falta contato antes do apito, falta quarto na área-chave, falta por 

segurar, falta por sair da quadra, falta por empurrar, falta por uso ilegal das mãos, 

falta por giro e falta de 1 metro) e Faltas Técnicas subdivididas em (falta técnica do 

jogador, falta técnica contra o banco, falta técnica de equipamento, falta técnica da 

somatória da classificação, falta flagrante, falta desclassificatória) (IWRF 2015). 

As cadeiras de rodas são divididas em dois tipos: As de defesa, composta por 

um acessório na parte frontal para ajudar a travar e impedir os jogadores 

adversários e as de ataque onde contém um uma "Asa" espécie de para-choque que 

dificulta que as cadeiras fiquem presas entre si, respectivamente ilustradas nas 

figuras 2 e 3. 
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Figura 2 - Cadeira de Defesa 

 

Fonte: Vinicius Zepeda, (2012) 

Figura 3- Cadeira de Ataque 

 

Fonte: Vinicius Zepeda, (2012) 

 

 

 

2.5 Princípios Técnicos e Táticos do RCR 

 

Alguns princípios são extremamente fundamentais e que de forma 

interligadas são capazes de obter sucesso no esporte. Nos esportes coletivos alguns 

fundamentos são importantes para se chegar ao topo do pódio e alcançar o sucesso 

máximo. (SISTO; GRECO,1994), o rendimento esportivo é produto de complexos 
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processos psico-fiosiológico-motores, resultado da interação das diferentes 

capacidades físicas, técnicas, táticas, biotipológicas, sócio-ambientais.  

O RCR é um esporte de caráter intermitente e que exige muita técnica e 

tática. Um atleta praticante de RCR tem que ter um bom condicionamento Físico, um 

ótimo controle na condução de sua cadeira, além de ter um bom domínio da bola e 

dos fundamentos técnicos e táticos proposto pela modalidade (CAMPANA et al., 

2014) 

 

2.5.1 Princípios Técnicos 

 

Nos esportes coletivos o passe é um fundamento técnico essencial para 

progressão de uma equipe durante uma partida. No RCR alguns passes são usados 

frequentemente:  

• Passe com as duas mãos: por cima da cabeça, lateral, saindo do peito, 

quicando a bola no chão e passe alto (balãozinho) 

• Passe com uma mão:por cima da cabeça, quicando a bola no chão, 

lateral, passe alto (balãozinho), passe de saque de vôlei por baixo e passe gancho 

• Passe na frente para pegar a bola novamente: O atleta joga a bola ao 

alto e a frente, se desloca e pega a bola novamente. 

 

Existem várias técnicas de se treinar o passe, onde o grau de dificuldade vai 

aumentando na medida em que o atleta vai aprimorando o fundamento. 

Outros fundamentos técnicos que são relevantes para os praticantes de RCR, 

são: 1) Recepção da bola 2) Proteção e domínio da bola 3) Bater a bola em menos 

de 10 segundos 4) Passar para o meio da quadra em menos de 12 segundos 5) 

Agilidade com a cadeira de rodas 6) Velocidade 7) Desvencilhando-se e se 

segurando 8) Comunicação 9) Transição ataque-defesa-ataque, segundo 

(CAMPANA et al., 2014). 
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2.5.2 Princípios Táticos 

 

 

Durante uma partida de RCR algumas situações de defesa e ataque 

acontecem constantemente. As equipes que se armam melhores dentro da quadra 

tem uma vantagem tática em relação a outra. Então, para se tirar algum proveito 

dessa vantagem alguns modelos táticos foram criados para o RCR, como tipos de 

defesa e jogadas de ataque. 

Segundo Campana (2010), alguns modelos de defesa foram criados para 

evitar o gol e facilitar a recuperação da bola, como: 1) Defesa em chave 2) Homem a 

homem 3) Marcação dupla 4) Defesa em T e Defesa em  T invertido 5) Defesa em Y 

e Defesa em Y invertido 6) Defesa em diamante 7) Marcação na reposição da bola 

após o gol 8) Marcação na reposição da bola na lateral, no meio e no fundo da 

quadra  9) Marcação após penalização 10) marcação no meio da quadra. 

As jogadas de ataque são criadas para maximizar as chances de fazer o gol. 

No RCR existem várias situações de ataque, onde Campana (2010) cita as 

principais jogadas de ataque elaboradas pelas principais equipes mundiais. São 

elas: 1) Jogada do bater, virar, segurar e entrar 2) Jogada no cone 3) Jogada pelo 

meio da área-chave 4) Jogada sanduíche. 

 

2.6 Testes de Desempenho no RCR: Bateria Beck 

 

 

Para avaliação de desempenho motor específico do RCR, Yilla e Sherrill 

(1998) criaram e validaram uma série de testes específicos, chamada de Bateria 

Beck. Essa bateria consistem em 5 testes motores:  

1) Teste de manejo com a bola: O teste consiste em o avaliado percorrer um 

trajeto delimitado por cones, conduzindo a bola de acordo com as regras da 

modalidade. Os cones formam uma espécie de "portão", onde cada volta no "portão" 

o atleta marca 1 ponto. São 2 tentativas de 30 segundos, somando os pontos 

marcados no final do teste. 
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Figura 4 - Ilustração do percurso 

 

Fonte: Gorla et. al., (2014) 

 

2) Teste de precisão de passes: O teste é realizado em fazer passes até o 

alvo, quantificando a pontuação. Desenha-se um alvo na parede com distância de 

1,5 metros do chão. O avaliado fica a 5 metros de distância do alvo, onde a cada 1,0 

metro é passada uma linha separando os arremessos. O alvo consiste em 3 círculos 

com diâmetros distintos de 0,5 metro (circulo central), 1,0 metro (circulo médio) e 1,5 

metros (circulo grande), e o centro do alvo (circulo central). A cada distância são 

arremessados 3 vezes. Para cada local do alvo a uma pontuação, (circulo central=3 

pontos; circulo médio=2 pontos; circulo grande-1 ponto). A medida da precisão dos 

passes será o total de todos os pontos somados pelo avaliado. 

Figura 5 - Ilustração do percurso 

 

Fonte: Gorla et al., (2014). 
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3) Teste de desempenho de bloqueio: 6 cones são colocados em uma linha 

reta com distância de 3 metros entre cada um deles, e a distância de 1,5 metros do 

inicio do teste até o primeiro cone e do último cone até o final do percurso. O 

avaliado deve-se deslocar o mais rápido possível para executar um bloqueio em 

cada um dos cones. O resultado se dá em segundos, sendo considerado o menor 

tempo entre as duas tentativas. 

Figura 6 - Ilustração do percurso do desempenho do bloqueio 

 

Fonte: Gorla et al., (2014) 

 

4) Teste de Velocidade (20 metros): O teste avalia a habilidade de velocidade 

do atleta. 2 avaliadores auxiliam no teste. Um posiciona-se no início dando o sinal de 

saída do atleta e o outro se coloca no final do percurso parando o cronômetro. O 

tempo é calculado em segundos, onde são válidas 2 tentativas. 

Figura 7 - Ilustração do percurso do teste de velocidade 

 

Fonte: Gorla et al., (2014) 
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5) Teste de passes de longa distância: 9 cones são postos paralelamente a 

quadra, em uma distância de 2 metros cada a partir da linha de fundo. O avaliado se 

posiciona atrás da linha de fundo e arremessa a bola o mais distante possível, 

utilizando qualquer tipo de passe. São 2 tentativas, com 3 passes em cada uma. A 

pontuação para cada tentativa é o valor designado no ponto no qual a bola tocar 

primeiro. No final soma todos os 3 arremessos de cada tentativa, sendo considerado 

o maior somatório. 

Figura 8 - Ilustração do teste de passe longa distância 

 

Fonte: Gorla et al., (2014) 
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3OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

Verificar as associações entre a percepção de sucesso esportivo, o nível de 

desempenho, a classificação funcional e o regime de treinamento em atletas de 

Rúgbi em cadeiras de rodas da 1° e 2° divisão nacional.  

 

Objetivos Específicos: 

 Avaliar a percepção de sucesso esportivo em atletas de rúgbi em cadeiras de 

rodas pertencentes da 1° e 2° divisão nacionais. 

 Comparar as percepções de sucesso esportivo em atletas de rúgbi em 

cadeiras de rodas da 1° e 2° divisão nacionais. 

 Verificar a influência do nível competitivo dos atletas nas associações entre as 

perspectivas de sucesso da modalidade e das suas características de treinamento. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Da pesquisa 

O presente estudo expõe-se de uma abordagem quantitativa, de natureza 

aplicada gerando conhecimentos práticos, utilizando uma pesquisa com objetivos 

explicativos, envolvendo técnicas de coleta de dados, questionário, constituindo todo 

procedimento necessário para a pesquisa. 

 

Avaliação da percepção de sucesso esportivo 

Foi aplicado um questionário que avalia a percepção de sucesso do atleta de 

rúgbi em cadeira de rodas. O questionário foi criado por pesquisadores poloneses, 

tendo como sua versão original em inglês (Sucess Perception Scale of Wheelchair 

Rugby, SAS-WR). O mesmo foi traduzido e retro-traduzido para língua portuguesa 

com a autorização de um dos autores do questionário, o senhor Tasiesmski. 

O questionário é constituído por doze perguntase a cada três perguntas avalia 

a escala em nível Individual, Nacional, Internacional e Social, respectivamente. Cada 

pergunta é constituída pela escala de Likert, onde ela varia de um a cinco, tendo 

uma dimensão de sem importância a muito importante. No final foram somadas as 

respostas de cada nível, onde a maior pontuação é dada como principal percepção 

de sucesso esportivo do atleta. 

 

Avaliação das características demográficas e de regime de treinamento 

Alguns dados pessoais obtiveram fundamental importância para a 

contemplação do estudo, como por exemplo, tempo de experiência com a 

modalidade, quantos dias o indivíduo treina por semana, quantas horas treina por 

dia e a classe funcional. Essas informações foram registradas por meio de um 

formulário próprio criado pelos próprios pesquisadores. Os dados foram coletados 

em eventos oficiais patrocinados pela Associação Brasileira de Rúgbi em Cadeiras 

de Rodas (ABRC), com a devida anuência da instituição. 

 

Análise dos dados 

 Para comparação entre os grupos (primeira e segunda divisões) foi realizado 

um teste de comparação de médias independentes. Para verificar as associações 
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entre as percepções de sucesso esportivo e as características de treinamento 

utilizou-se o coeficiente de correlação momento-produto de Pearson e a correlação 

parcial. Para todas as análises considerou-se um nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Na tabela 1 são apresentadas as informações descritivas de todas as 

variáveis do estudo, de acordo com a divisão a que pertencem os atletas. 

 

Tabela 1 -Medidas descritivas de todas as variáveis analisadas no estudo, por 
divisão a que pertencem os atletas. 

Variáveis 
1ª Divisão (N=20) 2ª Divisão (N=28) 

Média DP Média DP 

 Medidas demográficas 

Idade (anos) 31,70 6,38 33,46 6,41 

Peso (kg) 71,45 12,75 67,29 13,88 

Estatura (m) 1,75 0,17 1,72 0,12 

IMC (kg.m2) 23,66 5,14 22,60 3,55 

Tempo de lesão (meses) 57,00 30,69 27,32 21,89 

 Características de treinamento 

Classificação funcional (pontos) 57,00 30,69 27,32 21,89 

Tempo de prática no rúgbi (anos) 3,95 1,36 2,82 0,48 

Treinos por semana (dias) 153,00 71,46 176,79 38,59 

Tempo de treino por dia (minutos) 1650,00 1791,93 1478,04 600,65 

Volume de treino (U.A) 10,69 6,39 15,24 11,05 

 Percepção de sucesso esportivo 

Sucesso esportivo individual (pontos) 13,25 2,12 12,89 2,15 

Sucesso esportivo nacional (pontos) 14,10 1,89 13,57 2,15 

Sucesso esportivo internacional 

(pontos) 
13,90 1,77 13,36 2,79 

Sucesso esportivo social (pontos) 11,50 3,12 13,39 1,77 

Legenda: DP (desvio-padrão); IMC (índice de massa corporal); UA (unidades arbitrárias) 
Fonte: Marques, A. H., 2017. 
Nota: Tabela elaborada pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Na tabela figura 1, são apresentadas as comparações entre as percepções de 

sucesso esportivo dos atletas pertencentes a 1ª e 2ª divisão da ABRC. Verificou-se 

que apenas para o “sucesso esportivo social” os jogadores da divisão de acesso 

apresentaram percepções significativamente maiores em comparação com seus 

congêneres da divisão de elite. 
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Figura 9 - Comparações entre as percepções de sucesso esportivo dos jogadores da 
1ª e 2ª divisões da Associação Brasileira de Rúgby em Cadeiras de Rodas. 

 

 

Painel A (percepção de sucesso esportivo individual); painel B (percepção de sucesso esportivo 
nacional); painel C (percepção de sucesso esportivo internacional); painel D (percepção de sucesso 
esportivo social). 
Fonte: Marques, A. H., 2017. 
Nota: Tabela elaborada pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Na tabela 2, são apresentados os coeficientes de correlação de Spearman 

entre as medidas de percepção de sucesso esportivo, obtidas pelo SAS-WR e os 

indicadores demográficos e de treinamento esportivo. Verificou-se que o peso 

corporal reportado pelos atletas esteve significativamente associado com todas as 

dimensões perceptivas do sucesso esportivo (SE individual, r= -0,434; SE nacional, 

r= -0,422; SE internacional, r= -0,375 e social, r=  -0,445). De modo similar o IMC 

também esteve associado de maneira significante, mas apenas com as dimensões 

SE nacional e SE internacional (r= -0,450 e r= -0,513, respectivamente). 
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Tabela 2 - Associações entre a percepção de sucesso esportivo no rúgbi em 
cadeiras de rodas e as características demográficas e de treinamento de atletas 
pertencentes a 1ª e 2ª divisões da ABRC 
 SE individual SE nacional SE 

internacional 

SE social 

 Medidas demográficas 

Idade (anos) -0,012 0,179 -0,260 -0,243 

Peso (kg) -0,434* -0,422* -0,375* -0,445* 

Estatura (m) -0,308 -0,075 -0,167 -0,314 

IMC (kg.m2) -0,207 -0,450* -0,513** -0,314 

TL (meses) 0,225 0,176 -0,107 -0,158 

 Características de treinamento 

CF (pontos) -0,049 0,194 0,133 0,118 

T. Rúgbi 

(meses) 
0,160 -0,112 -0,025 0,183 

Dias de treino 0,163 0,238 0,270 0,180 

Treino (minutos) -0,260 -0,124 -0,264 0,132 

Volume (U.A) -0,204 -0,010 -0,166 0,218 

Legenda: ABRC (Associação Brasileira de Rugby em Cadeiras de Rodas); SE (percepção de 
sucesso esportivo); IMC (índice de massa corporal); T.Rúgbi (tempo de rúgbi); U.A (unidades 
arbitrárias); *p<0,05; **p<0,01. 
Fonte: Marques, A. H., 2017. 
Nota: Tabela elaborada pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

 

 

Na tabela 3, estão demonstrados os coeficientes de correlação parciais, 

controlados pelo nível da equipe (1ª ou 2ª divisões), entre as percepções de sucesso 

esportivo e as demais variáveis. Verificou-se que apenas a idade apresentou 

correlação significante, sendo associada de maneira negativa com o SE 

internacional e SE social (r= -0,326 e r= -0,309, respectivamente). 
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Tabela 3 - Coeficientes de correlações parciais entre a percepção de sucesso 
esportivo no rúgbi em cadeiras de rodas e as características demográficas e de 
treinamento de atletas controladas pelo nível das equipes (1ª ou 2ª divisões) 
 SE individual SE nacional SE 

internacional 

SE social 

 Medidas demográficas 

Idade (anos) -0,242 0,078 -0,326* -0,309* 

Peso (kg) -0,227 -0,190 -0,067 -0,257 

Estatura (m) -0,184 -0,061 -0,008 -0,090 

IMC (kg.m2) -0,050 -0,125 -0,059 -0,200 

TL (meses) 0,111 0,120 0,111 -0,009 

 Características de treinamento 

CF (pontos) 0,039 0,230 0,016 -0,124 

T. Rúgbi 

(meses) 
-0,163 -0,160 0,021 0,167 

Dias de treino -0,003 0,078 0,044 0,109 

Treino (minutos) -0,250 -0,055 -0,171 -0,256 

Volume (U.A) -0,256 0,013 -0,053 -0,239 

Legenda: SE (percepção de sucesso esportivo); IMC (índice de massa corporal); T.Rúgbi (tempo de 
rúgbi); U.A (unidades arbitrárias); *p<0,05. 
Fonte: Marques, A. H., 2017. 
Nota: Tabela elaborada pelo autor com base nos resultados obtidos na pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O rúgbi em cadeira de rodas é um esporte que se caracteriza pelas 

alternâncias de intensidade. Praticado por pessoas com tetraplegia, o esporte exige 

muito das capacidades físicas por parte dos praticantes. No entanto indivíduos com 

Lesão Medular Espinhal (LME) denotam principalmente complicações fisiológicas 

(menor função cardiorrespiratória), metabólicas (menor função de ressíntese de 

ATP)e neuromusculares (redução da força e/ou resistência muscular).  

Porém, alguns estudiosos reportam que o treinamento desportivo é capaz de 

modular de forma benéfica as capacidades atenuadas apresentadas pelos atletas. E 

que surge como instrumento onde proporciona melhoras nas capacidades 

fisiológicas e funcionais, através do aumento da força e da resistência muscular, 

devido as adaptações geradas em níveis centrais e periféricos (BORIN et al. 2007). 

Se tratando dos benefícios trazidos pela prática de atividade física, Campos et 

al., (2013), realizaram um estudo sobre os efeitos do treinamento em rúgbi em 

cadeira de rodas em atletas de elite com lesão da medula espinhal, em sete atletas 

do sexo masculino e identificaram diferenças significativas entre as médias da 

amostras referentes aos valores do consumo máximo de oxigênio, números de 

voltas realizadas e distância percorrida, onde de início eram valores de 10,09 ± 

6,9ml(kg.min), 15 ± 4,95 voltas e 1151,3 ± 373,4 metros, respectivamente. Enquanto 

que, os valores obtidos no final do programa foram de 18,23 ± 8,21 ml(kg.min), 21,14 

± 5,92 voltas e1592,5 ± 446,5 metros. 

Após a análise da comparação da percepção de sucesso esportivo entre os 

atletas de RCR da 1° e 2° divisão nacional, verificou-se que apenas para o “sucesso 

esportivo social” os jogadores da 2° divisão apresentaram percepções 

significativamente maiores em comparação os jogadores da 1° divisão nacional, 

possivelmente, por serem equipes/jogadores que iniciaram na modalidade de 

maneira mais recente. 

Quando correlacionado as medidas de percepção de sucesso esportivo, e os 

indicadores demográficos e de treinamento esportivo, verificou-se que o peso 

corporal reportado pelos atletas esteve significativamente associado com todas as 

dimensões perceptivas do sucesso esportivo.  
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Equivalentemente o IMC também esteve associado de maneira significante, 

mas apenas com as dimensões SE nacional e SE internacional. 

Esses achados só firmam o que a literatura demonstra. Um estudo recente 

realizado por Gorgey, et al (2016) com onze homens com lesão medular completa, 

foram acompanhados por um período de 2,5 anos. 6 foram submetidos em duas 

intervenções de exercícios diferentes (Ciclo elétrico de Estimulação elétrica funcional 

e Ciclismo de braço), onde realizaram por 5 dias semanais durante 16 semanas. 5 

homens serviram para grupo controle.  A antropometria e a absorciometria de raios-

X de energia dupla (DEXA), foram capturadas para medir mudanças na massa 

magra, massa gorda e porcentagem da massa gorda antes do exercício e após os 

2,5 anos. A taxa metabólica basal e o perfil lipídico também foram medidos. Os 

resultados obtidos foram a circunferência de coxa aumentou 8,5% após o exercício 

(P=0,042) e manteve-se 6,4% maior que as medições basais (P=0,012). A massa 

magra de perna aumentou 9% após a intervenção do exercício (P=0,03) e diminui 

16% na visita de acompanhamento (P=0,02). A porcentagem do tronco e massa 

gorda total aumentaram 4,5% (P=0,008) e 3,5% (P=0,019) na visita de 

acompanhamento. A massa magra corporal inteira aumentou 8,4% e diminuiu 5,4% 

após os 2,5 anos. A taxa metabólica basal diminuiu significativamente em 15, 5% 

após a intervenção do exercício (P=0,029). 

Campos (2009) realizou um estudocom oito atletas praticantes de rúgbi em 

cadeira de rodas, quando analisado o IMC a média foi de 20,02 ± 3,07sendo que, 

65,5% dos avaliados estão dentro dos padrões ideais enquanto que 37,5% estão 

abaixo do padrão ideal. 

Outro fator importantíssimo e que deve ser levado em consideração é a idade 

dos atletas. Quando correlacionado entre as percepções de sucesso esportivo e as 

demais variáveis, verificou-se que apenas o mesmo apresentou correlação 

significante, sendo associada de maneira negativa com o SE internacional e SE 

social, sendo a média de idade dos atletas da 2ª divisão um pouco maior em 

comparação aos da 1ª. 

A literatura aponta que a iniciação esportivana fase da infância ocorre um 

maior acervo motor e que isso acarretará de forma benéfica nas fases seguintes.  

Moreira (2003) relata que a iniciação esportiva pode começar em qualquer 

idade, no entanto, quanto mais cedo melhor. 



33 

 

Oliveira et al. (2007), cita que o um planejamento racional é a tendência 

natural para o sucesso de um desportista na sua preparação a longo prazo, 

atendendo a aprendizagem multilateral, desenvolvendo e aperfeiçoando as técnicas 

de movimentos, é precondição para inserção no treinamento.  

Sendo assim, observou-se que as medidas demográficas e de treinamento 

esportivo tem uma alta correlação, sendo eles de forma positiva, como no caso da 

composição corporal e IMCe/ou negativa, como no caso da idade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Diante das evidências observadas é possível avaliar, comparar e associar as 

percepções de sucesso esportivo em atletas brasileiros de rúgbi em cadeira de 

rodas por meio do questionário retro-traduzido para língua portuguesa.  

Sendo assim, atletas da 2° divisão nacional apresentaram percepções 

maiores quando comparado aos atletas da 1° divisão. Verificou-se também uma 

correlação com o peso corporal reportado pelos atletas em todas as dimensões do 

sucesso esportivo. Da mesma maneira o IMC esteve associado, porém só para o 

sucesso esportivo nacional e internacional.No entanto, a idade é um fator limitante 

quando comparado com o mesmo.  

Portanto, faz-se necessário de mais estudos e de amostras mais numerosas 

para comprovação dos aspectos observados. 

.  
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ANEXO A - SUBJECTIVE ASSESSMENT OF SPORTS SUCCESS IN 

WHEELCHAIR RUGBY (SASS-WR) 

Avaliação Subjetiva do Sucesso Esportivo no Rúgbi em Cadeiras de Rodas 

(ASSE-RC), versão brasileira 

Este questionário foi concebido para avaliar a maneira como jogadores de rugby em 

cadeira de rodas percebem o sucesso esportivo. Por favor, classifique o quão 

importante as seguintes afirmações são para você em uma escala de 1 (sem 

importância) a 5 (muito importante). 

O sucesso esportivo no rugby em cadeira de rodas significa para mim ... (por favor, 

circule sua resposta): 

1. Estar qualificado para ser um jogador no elenco da minha 
equipe de rugby de cadeira de rodas 

1 2 3 4 5 

2. Ser escolhido pelo técnico para jogar 1 2 3 4 5 

3. Estar qualificado para ser um jogador na seleção brasileira de 
rúgbi em cadeira de rodas 

1 2 3 4 5 

4. Minha equipe ser bem classificada em um torneio da ABCR 1 2 3 4 5 

5. Minha equipe ser bem classificada no rank geral da ABCR 1 2 3 4 5 

6. Minha equipe avançar para uma maior classificação/divisão 
no Rank da ABCR 

1 2 3 4 5 

7. Minha equipe ganhar o primeiro lugar no Campeonato 
Brasileiro 

1 2 3 4 5 



38 

 

8. Minha equipe/seleção se qualificar para 
CampeonatosSulamericanos e Mundiais 

1 2 3 4 5 

9. Minha equipe/seleção ganhar o primeiro lugar em 
CampeonatosSulamericanos e Mundiais 

1 2 3 4 5 

10. Alcançar prestígio social 1 2 3 4 5 

11. Desenvolvimento de contatos sociais 1 2 3 4 5 

12. Melhorar o meu nível de condicionamento físico 1 2 3 4 5 
Legenda: ABCR –Associação Brasileira de Rúgbi em Cadeiras de Rodas 

INSTRUÇÕES PARA PESQUISADORES 

A SASS-WR (ASSE-CR) possui quatro dimensões, mensurando: 

I. Sucesso esportivo individual do jogador (Afirmativas Nº 1–3) 

II. Sucesso esportivo nacional da equipe (Afirmativas Nº 4–6) 
III. Sucesso esportivo internacional da equipe (Afirmativas Nº 7–9)  
IV. Sucesso pessoal e social do jogador (Afirmativas Nº 10–12)  

 
As respostas que se enquadram em cada dimensão precisam ser somadas (seu 

valor numérico). A maior pontuação (em um intervalo variando de 3 a 15 pontos) 

indica a maior importância deste componente (dimensão) para a percepção subjetiva 

de um jogador de para o sucesso esportivo no rugby em cadeira de rodas. 

 


