
VIII Premio Internacional a la Solidaridad en el Deporte 

IV Premio Internacional Rompiendo Barreras con el Deporte 

Convocatoria 2013 - Formulario para presentación de candidaturas  

PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
Nombre : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
Dirección: Av. Afonso Pena 550 
Teléfono : 32771921 
e-mail: gerenciagere@pbh.gov.br / sjzabeu@pbh.gov.br 
Persona responsable del proyecto: Sidney Jairo Zabeu / Carla Dantes 
Cargo: Gerente de Deporte de Rendimiento 
 

SOCIOS / COLABORADORES 
 

• Centro de Referência Esportiva para pessoas com Deficiência 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. (Programa Superar) 

Parcerias 

• Associação Ação com Esporte, ACE (Associação Ação com Esporte) 
Esgrima 

• AAISR (Associação de Amigos do Instituto São Rafael) Atletismo 
• ADEVIBEL (Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte) 
• AMDA (Associação Mineira Desportiva para Amputados) Futebol de 

amputados 
• AMR (Associação Mineira de Reabilitação) Natação 
• CREPPD (Centro de Referência Esportiva para Pessoas com 

Deficiência) 
• SESI/CIRA (Centro de Integração e Apoio a Pessoa com Deficiência) 
• TÊNIS PARA TODOS 
• Secretaria Municipal de Educação 
• Secretaria Estadual de Educação 
• Escola Municipal João Moreira Sales 
• Escola Municipal Amaro Neves 
• Policia Militar de Estado de Minas Gerais – PMMG. 
• Universidades 
• Hospitais 
• Centro de Reabilitação 
• Clubes Sociais e esportivos (Ginástico, Palmeiras e Barroca). 

 
TITULO DEL PROYECTO  
Desenvolvimento do Paradesporto de Rendimento na perspectiva da 
Inclusão Social. 

LOCALIZACIÓN 
Programa Superar – Centro de Referência Esportiva para Pessoas 
com Deficiência. Av. Nossa Senhora de Fátima, 2283 Bairro Carlos Prates 
Belo Horizonte – Minas Gerais.  



BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
  
Nas últimas décadas, o tema inclusão da pessoa com deficiência no Brasil 
tem ocupado novos espaços em diversos contextos na sociedade brasileira. 
A inclusão da pessoa com deficiência no esporte significa oferecer a 
oportunidade e incentivar o apoio de qualquer pessoa com deficiência á 
prática desportiva. Contudo, desenvolver o potencial social, psicológico e 
motor das pessoas com deficiência. 
O desporto como meio para inclusão visa, a promoção do acolhimento 
social, portanto, convém considerar que em cada sociedade ocorre uma 
construção social da deficiência. 
O número de pessoas com deficiência no município de Belo Horizonte é 
expressivo, cerca de 300 mil habitantes de acordo com o último censo 
demográfico. 
Em Belo Horizonte por meio do Superar, Programa desenvolvido pela 
Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer (SMEL), que busca elaborar, coordenar e executar políticas públicas 
de esporte e lazer destinadas às pessoas com deficiência.  Em execução 
desde 1994. 
 
Princípios do programa: 

• A interdisciplinaridade; 
• O respeito às diferenças; 
• A inclusão social; 
• O direito à prática esportiva; 
• O direito ao lazer; 
• A equidade de condições para participação; 
• A maximização do potencial e o reconhecimento das possibilidades 

das pessoas com deficiência. 
 

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

 
No Brasil a prática Paralímpica nasceu na década dos anos 50 com o atleta 
Robson Sampaio. Onde o mesmo fundou o clube do Otimismo, primeira 
Instituição voltado ao Paradesporto na cidade do Rio de janeiro. 
Com a evolução do paradesporto foram criadas associações nacionais, 
que, atualmente 5 (cinco) delas estão em exercício.  
A estrutura do Paradesportono Brasil iniciou em 1975, com a criação da 
ANDE (Associação Nacional de Desporto para Excepcional). 
O esporte para pessoa com deficiência evoluiu bastante nestes últimos 
anos. De Sidney a Pequim foi atingido um número fantástico em 
modalidades participantes como: Sidney (9); Atenas (13) e Pequim (17) 
modalidades. Sendo que, presentemente, o país participa em 21 delas. 
O Brasil sem dúvida está no centro deste cenário, não só pelos excelentes 
resultados que os atletas Brasileiros vêm alcançando Internacionalmente, 
mas, principalmente por ser sede dos Jogos Paralímpicos de 2016 
(Winckler, C.& Mello, M.T. 2012). 
 
 
 
 



OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 
O principal objetivo é fortalecer e garantir a política de rendimento no 
desenvolvimento do Paradesporto no Sistema Municipal de Esporte 
de Belo Horizonte. 

Para alcançarmos bons resultados definiram-se alguns objetivos 
específicos no desenvolvimento Paradesportivo: 

1. Implantar, gerir, monitorar e avaliar ações para o esporte de 
rendimento para as pessoas com deficiência e o paradesporto 
especializado; 

2. Desenvolver  projetos de apoio a atletas do esporte de 
rendimento para as pessoas com deficiência e o paradesporto 
especializado; 

3. Contribuir para o desenvolvimento das diversas modalidades 
paradesportivas  e paralímpicas no Município de Belo 
Horizonte; 

4. Reunir e mobilizar a participação dos diversos grupos e 
entidades que desenvolvem o paradesporto; 

5. Levantar as diversas demandas e necessidades para o 
desenvolvimento do paradesporto em Belo Horizonte; 

6. Realizar palestras direcionadas aos profissionais e atletas da 
área do paradesporto e saúde; 

7. Vincular parcerias com a política de profissionais da área da 
saúde. 

 
DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS -indicar número- Y 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
Cuando los destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, 
indicar que se trata de participar en la modalidad “Rompiendo 
Barreras con el Deporte” y, si se ve oportuno, señalar el tipo de 
discapacidad de las personas y las dificultades del Proyecto. 
Atualmente são desenvolvidas 14 modalidades do paradesporto de 
rendimento dentre elas:  

• Atletismo 
• Basquete 
• Bocha 
• Esgrima                                              
• Futebol de amputados 
• Futebol de cinco 
• Goalball 
• Judô 
• Natação 
• Paraciclismo 
• Rugby 
• Tênis em cadeira de rodas 



• Tênis de mesa 
• Voleibol sentado 

As atividades são realizadas, semanalmente de 2ªfeira a sábado 

Participam, mensalmente, das atividades do paradesporto, desenvolvidos 
pelo Programa Superar e com as diversas entidades parceiras, 
aproximadamente,  5.000 pessoas ( crianças, jovens, idosos) com as 
diversas formas de deficiências:  
 

• Múltipla, 
•  Física,  
• Visual,  
• Intelectual,  
• Auditiva. 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
Os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento do Paradesporto e do 
Programa Superar são profissionais e estudantes das áreas: 

• Educação Física 
• Fisioterapia 
• Assistente Social 
• Medicina 

 
 
TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 
A política e o programa tem prazo de execução contínua. 
 
PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN 
O Programa Superar é subvencionado pelo gobierno municipal de Belo 
Horizonte. 

SEGUIMIENTO 
 

IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE 
VIDA DE LOS DESTINATARIOS  
A Secretaria de Esporte e Lazer sempre na perspectiva de desenvolver 
ações Esportivas e Paradesportivas potencializa e incentiva á prática do 
Desporto e Paradesporto em forma de rendimento e promoção social. 

Os nossos atletas internacionais que conquistaram medalhas em 
Paralimpíadas passaram a motivar muito mais as crianças e jovens na 
participação do esporte para pessoas com deficiência. 

Com este pouco tempo de vida o Fórum Paradesportivo contribuiu 
bastante com a aproximação de profissionais da área desportiva, paratletas, 
entidades, profissionais da área da saúde. 

A perspectiva do Fórum Paradesportivo é contribuir nas diversas 
necessidades das entidades na melhoria do desenvolvimento do 
Paradesporto  com aumentando cada vez o número de atletas 



participantes. 

 Neste sentido, parcerias com entidades (Centros de reabilitação, Hospitais) 
da sociedade e ou setores governamentais (Educação, Cultura, 
Universidades) é de suma importância para nosso desenvolvimento e 
crescimento no âmbito do Paradesporto de rendimento. 

 
CONSOLIDACIÓN:  NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN 
O paradesporto é desenvolvido na cidade de Belo Horizonte desde 1984. 
O Programa Superar é desenvuelto desde 1994. 
 
O surgimento do Fórum Paradesportivo ocorreu no ano de 2012. 

A importância do desenvolvimento do Paradesporto em Belo Horizonte é 
de tamanha relevância onde criou-se um grupo Gestor juntamente com 
Fórum Paradesportivo 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, 
VIDEOS,  TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los 
documentos que se presenten -.  
FOTOS E VÍDEOS 
http://conectabh.pbh.gov.br/videos.php?cod=MjU0NQ== 

http://www.youtube.com/watch?v=3kwwwxUEnAY 

http://www.youtube.com/watch?v=ZZSB0ptsAwQ 

http://rederecord.r7.com/londres-2012/video/felipe-lima-chega-em-ultimo-
lugar-em-semifinal-da-natacao-5014409f6b7134c63680ee81/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=_22QeqO_tvc 

 

 
 
 
 

En      15  de  Mayo de 2013 
 

 Fdo: Nombre y apellidos de la persona que presenta la candidatura 

 

  

SIDNEY JAIRO ZABEU 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE  
BELO HORIZONTE –MINAS GERAIS-BRASIL. 

 


