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O esporte para pessoas com algum tipo de deficiência iniciou-se como uma
tentativa de colaborar no processo terapêutico delas e logo cresceu e
ganhou muitos adeptos.

A participação em diferentes atividades tem recebido a atenção crescente,
oferecendo as pessoas com deficiência a oportunidade, de experimentarem
sensações e movimentos, que frequentemente são impossibilitados pelas
barreiras físicas, ambientais e sociais. Dentre estas atividades destaca-se o
esporte, muitas vezes já indicado desde a fase inicial do processo de
reabilitação. (LABRONICI, 2000)
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A educação física começou a se preocupar com atividade física para pessoas
com deficiência, no final da década 1950.

O início da prática do desporto no Brasil aconteceu pela reabilitação e deu-se
em virtude de iniciativas de Robson Sampaio de Almeida e Sérgio Serafim Del
Grande, após ficarem deficientes físicos em decorrência de acidentes e foram
procurar os serviços de reabilitação nos Estados Unidos.

Ao retornarem ao país ajudaram a fundar o Clube dos Paraplégicos em São
Paulo e o Clube do 3 Otimismo no Rio de Janeiro. Del Grande tinha como
esporte adaptado basquete em cadeira de Rodas.
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O Brasil iniciou sua participação na

Paraolimpíada, em 1975, e hoje há

muitas associações que compõem o

Comitê Paraolímpico Brasileiro com o

objetivo de incentivar o esporte para

pessoas com de deficiência e organizar

o desporto em nível de competições

regionais, nacionais e internacionais.
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A prática de atividades físicas por pessoas com deficiência

física vem desde a Grécia antiga. O exercício com finalidades terapêuticas já era
praticado na China há três mil anos. Entretanto o esporte da forma pela qual o
conhecemos hoje é de fato recente, tem sido iniciado por volta do século XIX.
As atividades descritas antes deste período tinham uma finalidade
primordialmente médica, buscando prevenir e tratar lesões ou doenças.

(GORGATTI, 2005, pg 485). 
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Paralisados cerebrais, deficientes visuais, amputados
e lesionados medulares (cadeirantes), de ambos os
sexos, competem no ciclismo adaptado. Seguindo as
regras da União Internacional de Ciclismo (UCI), a
modalidade tem apenas algumas diferenças para
adequar-se ao programa paralímpico. As provas
podem ser de pista (velódromo) ou de estrada.

Os atletas podem competir em quatro tipos de bike,
de acordo com a deficiência: convencional, triciclo,
tandem e handbike.
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