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Soundball é um esporte de tênis modificado para participantes cegos ou deficientes visuais. Este esporte
é uma atividade vitalícia e uma adição relevante e importante a qualquer currículo inclusivo. Esta prática
proporciona aos professores e treinadores estratégias de ensino, por exemplo, orientação física,
modelagem tátil e instruções verbais, além de modificações / adaptações para o ensino do Soundball.
Além disso, proporciona uma progressão das atividades centradas na socialização dos pares e
consequentemente ao desenvolvimento de habilidades básicas, movimento e jogo. Objetivo: Fornecer aos
educadores de Educação Física e treinadores de esportes adaptados informações sobre os conceitos
básicos de Soundball, como história, regras e dimensão da quadra, seguindo a implementação de
estratégias de ensino adequadas. Métodos: Um programa de tênis foi implementado durante um
acampamento para indivíduos com deficiência visual ou cegos. Os participantes eram campistas entre 10
a 18 anos. O método deste estudo consiste em instruir o desenvolvimento do “forehand” usando orientação
física (mão-sobre-mão), modelagem tátil (Braille) e instruções verbais. Por exemplo, mostrando aos
participantes o contato da bola na frente do corpo usando modelagem tátil, onde os participantes sentem
a bola e a raquete antes de executar a atividade. Resultados / Conclusão: O Soundball é uma adaptação
eficaz e adequada ao tênis que pode ser facilmente implementada no currículo de educação física. À
medida que os participantes com deficiência visual lutam com níveis mais baixos de atividade e menos
oportunidades para serem fisicamente ativos, a Soundball promove um ambiente inclusivo onde todos os
participantes possam melhorar suas habilidades, jogar e socializar com outros participantes da
modalidade. Professores de educação física e treinadores podem implementar este currículo inclusivo
“Soundball” como um jogo modificado eficaz para envolver todos os participantes com ou sem deficiência
visual.
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