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A Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) apresenta o tema oficial da Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020:
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O esporte adaptado, ou esporte inclusivo, compreende
o esporte direcionado para os deficientes. Dessa forma, diversos
aparelhos e locais são adaptados de acordo com as necessidades e
tipos de deficientes, para que eles também tenham a oportunidade de
praticar.
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• O esporte adaptado foi idealizado pelo médico inglês Sir Ludwing
Guttmann, neurologista e neurocirurgião, no ano de 1944.

• Sir Ludwing desenvolvia suas atividades profissionais no centro
de lesados medulares do Hospital de Stoke Mandeville e
desenvolveu um programa de recuperação para seus pacientes
envolvendo uma série de modalidades desportivas.
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• Outro marco importante do processo de implantação e evolução dos esportes
adaptados foi um grupo de lesados da Segunda Guerra Mundial, com
problemas de lesões medulares, amputações e mutilações.

• O mesmo iniciou a prática de atividades esportivas com o objetivo de esquecer
o horror vivido durante a guerra. O que na época tinha como único objetivo
restabelecer emocionalmente as lembranças dos campos de batalha e
enfrentar as consequências da vida pós-guerra transformou-se em algo muito
além de meros exercícios fisioterápicos. Virou uma nova razão de viver,
descobrindo novos horizontes, perspectivas e oportunidades para os
deficientes físicos.
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• A prática de modalidades esportivas adaptadas no Brasil teve início após o
ano de 1950, onde o carioca Robson Sampaio de Almeida fundou o clube
do otimismo e o paulista Sérgio Serafim Del Grande fundou o clube dos
paraplégicos. Os mesmos tornaram-se deficientes físicos em acidentes e
procuraram reabilitação nos Estados Unidos. E, após a participação em
diversas modalidades esportivas como parte integrante do programa de
recuperação, retornaram ao Brasil e fundaram instituições com o objetivo
de auxiliar a recuperação de outros deficientes.
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• Desde então, de forma muito lenta e desconfiada
inicialmente e de certa forma mais acelerado nos últimos
anos, o movimento do esporte adaptado para deficientes
tem ganhado campo e trilhado um caminho estabelecido
pelos órgãos internacionais em convenções da área.

• Este caminho contempla a incorporação e efetivação de
orientações e a busca de evoluções nos diversos campos
do conhecimento do esporte adaptado, conseguindo assim
uma participação cada vez mais efetiva e consistente neste
campo de atuação.
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• Jogos adaptados são os jogos esportivos típicos, como o vôlei e o
futebol, que sofrem alguma alteração em sua estrutura para que
todos os alunos possam participar.

• As adaptações deste tipo de jogo podem incluir diminuição do
tamanho da quadra ou do tempo de partida, alteração nas regras e
nos participantes. O importante é que o jogo permaneça com
sua função integradora entre os sujeitos apesar das possíveis
limitações físicas, perceptivas ou cognitivas destes, desenvolvendo as
capacidades motoras, cognitivas e sociais dos seus participantes.
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• Embora seja uma modalidade recente, o esporte adaptado surgiu
na primeira década do século XX, há quase 100 anos.

• As primeiras atividades competitivas eram voltadas a jovens com
deficiência auditiva, que participavam de modalidades coletivas.
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Alguns anos depois, foram adaptadas atividades para jovens com
deficiência visual, especialmente a natação e o atletismo
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• Para pessoas com deficiências físicas, o esporte foi adaptado ao
final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando soldados
voltaram para os seus países com mutilações e outras deficiências.
No Brasil, a prática surgiu por volta de 1960.
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 Existem alguns critérios na hora da adaptação da modalidade. É
aconselhável que o espaço (quadra, campo, pista, etc.) seja limitado e
bem sinalizado, sem qualquer tipo de obstáculo que possa dificultar a
locomoção dos atletas.

 Os materiais utilizados também devem ser apropriados para cada tipo
de modalidade e deficiência. Além disso, algumas regras são alteradas
para que atendam melhor ao perfil e às limitações de cada deficiência
para que se tenha o máximo de igualdade entre os atletas.
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• Que praticar esportes é fundamental para a saúde, todo mundo sabe.
Para pessoas com deficiência, a prática é ainda mais importante.

• As diversas modalidades melhoram a condição cardiovascular de quem
as pratica, aprimora a força, a agilidade, a coordenação motora, o
equilíbrio e o repertório motor.

• Além disso, o esporte proporciona a oportunidade de sociabilização e
torna quem tem deficiência mais independente, melhorando a
autoconfiança e elevando a autoestima.
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• Atletismo, ciclismo, futebol, judô, natação, goalball, hipismo,
halterofilismo e esportes de inverno.

18



• Atletismo, basquetebol, ciclismo, futebol, handebol, natação, vôlei,
natação, e muitas outras (quase as mesmas das pessoas sem
deficiência, pois não existem grandes limitações dos deficientes
auditivos).

19



• Atletismo, arco e flecha, basquetebol em cadeira de rodas, bocha,
ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol para amputados e
paralisados cerebrais, halterofilismo, hipismo, iatismo, natação, rugby,
tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, voleibol sentado e para
amputados e modalidades de inverno.
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• Está no ar desde 17.08.20, aulas do projeto Movimente-se,
plataforma on-line do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e
patrocinada pela Loterias Caixa que oferece gratuitamente atividade
física a pessoas com deficiência.

• O programa tem como propósito o fortalecimento muscular de
cadeirantes, paralisados cerebrais, amputados e deficientes visuais
que nunca praticaram atividade física ou que não possuem orientação
profissional.
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• A prática regular de um programa de exercícios físicos ou prática
esportiva por pessoas com deficiência física pode ter três objetivos
distintos: lazer, competição ou terapêutico.

• O deficiente pode praticar exercícios ou esportes simplesmente pelo
fato de lazer ou diversão, da mesma forma que a maioria das pessoas
tidas como normais. Pode ainda, aperfeiçoar esta prática, treinar e
evoluir consideravelmente até participar de competições desportivas
da modalidade em questão. Ou, pode estar inserido na prática de
esportes ou exercícios como forma de recuperação física, emocional e
até mesmo social.
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• A espasticidade de Paralisados Cerebrais pode ser reduzida pela prática
esportiva, assim como também ocorre melhorias na coordenação motora
geral e no equilíbrio;

• No que se refere à compensação ou regeneração de distúrbios de ordem
psíquica, sabe-se que a prática regular e bem orientada de exercícios físicos e
modalidades esportivas estimula, entre outras, a produção de endorfinas e
catecolaminas responsáveis, respectivamente, por sensações de bem estar e
pelo combate à depressão;

• Melhora da motivação, da autonomia e auto-estima, pois o esporte possibilita
ao deficiente perceber-se saudável e livre de doenças;
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• Alívio de dores musculares, lombares e demais dores corporais;

• Diminui o percentual de gordura e auxilia no controle do peso corporal;

• Melhora da força muscular, capacidade respiratória e flexibilidade;

• Fortalece ossos, músculos, tendões e articulações;

• Melhora a capacidade cardiovascular;

• Atua na regulação hormonal e enzimática;

• Diminui os índices do colesterol ruim e triglicerídeos e aumenta os
índices do bom colesterol;

• Diminui os sintomas de ansiedade e incapacidade;

• Diversos outros benefícios proporcionados pela prática regular de
exercícios físicos e esportes.
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• Educação Física e esporte adaptado para pessoas com 
deficiência física Prof. Ivan Carlos Bagnara

• https://www.efdeportes.com/efd148/esporte-
adaptado-para-pessoas-com-deficiencia-fisica.htm
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CONTEÚDO: ESPORTES  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

QUESTÕES SUBJETIVAS PARA DIA 28.8.2020

1 - O QUE SÃO OS ESPORTES ADAPTADOS?

2 - PORQUE OS ESPORTES ADAPTADOS SÃO IMPORTANTES PARA PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA?


