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Introdução: Desenvolvido pela professora Dra. Lauren Lieberman, o Camp Abilities 

teve seu início na State University of New York, College at Brockport, sendo que 

atualmente é realizado em diversos lugares, tanto no continente americano, quanto na 

Europa. No Brasil, o Camp Abilities teve sua primeira edição no ano de 2015 na 

Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus-BA, tendo sua segunda edição no mesmo 

local em março de 2016. Destaca-se que, este acampamento visa proporcionar vivencias 

esportivas a crianças, jovens e adultos com Deficiência Visual (DV), inclusive, cada 

acampante tem auxílio de um monitor durante todo o acampamento. Objetivo: Analisar 

o questionário respondido pelos acampantes após participação na segunda edição do 

Camp Abilities Brasil. Metodologia: Este resumo é de natureza aplicada, de cunho 

descritivo, com uso da abordagem qualitativa. Resultados: Nota-se que todos os 

participantes atualmente praticam algum tipo de esporte ou atividade física, contudo, 

nos esportes pouco acessíveis existe baixa participação dos mesmos, tendo em vista que 

apenas um já havia praticado Surf e/ou Stand up Paddle, sendo que, nenhum havia 

praticado rapel. Se tratando de sugestões, os acampantes propuseram planejamento, para 

que haja maior divulgação do projeto, devido à baixa adesão de DV. Foi citado o desejo 

de haver novas edições do projeto, pelo fato do mesmo incentivar os DV à prática 

esportiva, além de maior exposição do projeto. Um dos acampantes citou que o 

acampamento também serviu para superação do medo por meio do esporte, além de 

haver novas vivencias esportivas. Considerações finais: Conclui-se que o Camp 

Abilities Brasil é um projeto promissor, tendo em vista que vem promovendo práticas 

esportivas e interação social aos DV. Nota-se que o projeto precisa de ajustes para 

buscar maior adesão de participantes. Ademais, destaca-se a importância do projeto, 

tendo em vista a necessidade de levar o esporte àqueles com menos oportunidades. 
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