
 

APLICABILIDADE DO TESTE THT PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA (TESTE PILOTO) 
 

1SOUZA, J. L.; 2SILVA, J. M. M.; 1PESSOA, M. P.; 1AMORIM, M. L. C. 

 
1Programa de Atividades Motoras para Deficientes (PROAMDE), Faculdade de 

Educação Física e Fisioterapia – UFAM, Manaus-AM, Brasil. 
2Laboratório de Estimulação Psicomotora (LEP) – UFV, Viçosa-MG, Brasil. 

 

Introdução: Testes motores tem como finalidade desvelar informações relevantes as 

capacidades motoras de um indivíduo. Se tratando de pessoas com deficiência (PCD), um 

teste motor pode contribuir auxiliar na elaboração de intervenções mais específicas e 

objetivas. Habilidades esportivas são combinações e refinamento de padrões de 

movimentos fundamentais, sendo imprescindíveis para a ampliação do repertório motor. 

Objetivo: Verificar a aplicabilidade do Teste de Habilidades Técnicas (THT) para PCD. 

Metodologia: Participaram do teste piloto três PCD (Autismo, Déficit Intelectual e 

Síndrome de Moebius) com média de idade 23,6±13,3 anos, alunos de uma escolinha de 

futsal para deficientes (GOL’D Futsal) que faz parte das ações de um programa de 

extensão (PROAMDE), da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade 

Federal do Amazonas. O THT analisa o lançamento e chute ao alvo, equilíbrio no banco 

sueco com drible, condução de bola com pé/mão, coordenação espaço-tempo, lançar, 

receber e dribla, realiza-se duas tentativas para cada tarefa onde, anota-se a pontuação 

obtida ou o tempo de execução. Resultados:  
Tabela 1. Desempenho dos participantes em cada tarefa 

Teste Participante 1 Participante 2 Participante 3 
Média/Desvio 

Padrão 

Acertar o alvo 275 pontos 150 pontos 250 pontos 
225±66,1 

pontos 

Equilíbrio e 

precisão 
2 pontos 4 pontos 3 pontos 3,0±1,0 pontos 

Condução de bola 

com pé e mão 
15,5seg 10,59seg 10,09seg 12,06±2,99seg 

Coordenação 

espaço-tempo 
77,05seg 21,28seg 18,71seg 39,01±32,96seg 

Lança, recebe e 

dribla 
100,92seg 62,06seg 65,34seg 76,10±21,55seg 

Considerações finais: O teste não apresentou nenhuma classificação para comparação dos 

resultados, o que se torna um fator limitante; pode ser utilizado com deficientes 

intelectuais de grau leve.  

 

Palavras-chaves: Pessoas com Deficiência, Habilidades Técnicas, Futsal. 

 

 

 


