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1- Histórico: 

Embora seja uma modalidade recente, o esporte para pessoas com deficiência teve seu 
início após a Primeira Guerra Mundial, como forma de tratamento de soldados que adquiriram 
impedimentos permanentes. No final da Segunda Guerra Mundial, houve um novo impulso no 
seu desenvolvimento, principalmente a partir de tratamentos desenvolvidos no Stoke Mandeville 
Hospital, na Inglaterra. Nessa época, ainda persistia a visão do esporte como auxiliar ao 
tratamento médico.  

As primeiras atividades competitivas eram voltadas a jovens com deficiência auditiva, que 
participavam de modalidades coletivas. Alguns anos depois, foram adaptadas atividades 
para jovens com deficiência visual, especialmente a natação e o atletismo. A partir dos jogos 
anuais desenvolvidos nesse hospital, o movimento ganhou força, culminando com a criação das 
primeiras Paralimpíadas, em 1960, na cidade de Roma.  

A Paralimpíada é um evento realizado logo após as Olimpíadas, do qual participam somente 
atletas com deficiência. No Brasil, o esporte adaptado foi introduzido no final da década de 1950. 
A participação brasileira em eventos esportivos internacionais para pessoas com deficiência 
ganha expressão desde então, tendo o país alcançado o sétimo lugar na última Paralimpíada, 
em 2012, na cidade de Londres. 
    

 

 

 

 

 

 

http://diversa.org.br/tag/esporte
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2- Esporte Adaptado: A importância  

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. Os projetos de esportes adaptados são importantes 
para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento com deficiência. No entanto, a educação 
física escolar está evoluindo para uma visão inclusiva, que pressupõe o convívio e a 
participação de todos os estudantes nas mesmas atividades. 

 

3- 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. 

a. Deficiência visual: atletismo, ciclismo, futebol, judô, natação, goalball, hipismo, 
halterofilismo e esportes de inverno. 

 

b. Deficiência auditiva: 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). 
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c. Deficiência física: 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. 

.  

 

4- Os cinco atletas que mais conquistaram medalhas em Jogos Paralímpicos: 

1- Daniel Dias (Natação): Ouro: 14, Prata: 7, Bronze: 3 

TOTAL: 24 medalhas 

2- Andre Brasil (Natação): Ouro: 7, Prata: 5, Bronze: 2 

TOTAL: 14 medalhas 

3- Clodoaldo Silva (Natação): Ouro: 6, Prata: 6, Bronze: 2 

TOTAL: 14 medalhas 

4- Ádria Rocha Santos (Atletismo): Ouro: 4, Prata: 8, Bronze: 1  
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TOTAL: 13 medalhas 

5- Luiz Cláudio Pereira (Atletismo): Ouro: 6, Prata: 3 

TOTAL: 9 medalhas 

 

.  

 

 

 

5- Referências: 

 

1- https://www.diversa.org.br 

2- www.esporteeducacao.org.br 

3- www.cpb.org.b 

http://www.esporteeducacao.org.br/

