


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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Os ciclistas são divididos em quatro tipos de classes. As que começam com
H (H1, H2, H3 e H4) tem ciclistas que se posicionam deitados no banco da
bicicleta.

Na H5, ficam ajoelhados e usam, também, a força do tronco para
impulsionar a bike. Atletas da T1 são mais debilitados que os da T2 e, os dois
grupos, andam de triciclo.

Nas classes C1 a C5, quanto menor o número, mais debilitado é o atleta. E,
por fim, na tandem, exclusiva dos deficientes visuais, um dupla pedala.
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Profª.: Geórgia Soares

ESPORTE DE COMPETIÇÃO
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A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira criada por negros
escravos no período da escravidão como forma de luta contra a classe
opressora no Brasil.
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Dentre alguns dos marcos contemporâneos importantes
acerca do processo de esportivização da capoeira,
destacam-se os seguintes momentos: em 1992 é fundada
a Confederação Brasileira de Capoeira (CBC), através do
desmembramento do Departamento Nacional de
Capoeira ligada à Confederação Brasileira de Pugilismo
(CBP).
Em 1995, a CBC é vinculada ao Comitê Olímpico
Brasileiro (COB). Mais recentemente, em 2002, a
capoeira é introduzida como modalidade oficial nos
Jogos Regionais e Abertos do Interior dos Estados de São
Paulo e de Goiás.
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