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Introdução: O Camp Abilities Brasil foi desenvolvido com base no modelo criado pela 

Dra. Lauren Lieberman, na State University of New York, College at Brockport. 

Atualmente o Camp Abilities encontra-se disseminado em diversas localidades dos 

EUA e em vários países da América Latina e Europa. A primeira versão do Camp 

Abilities ocorreu no Brasil em janeiro de 2015, na Universidade Estadual de Santa Cruz, 

Ilhéus/BA, tendo por finalidade proporcionar práticas esportivas para crianças, jovens e 

adultos com deficiência visual. Uma das características do Camp Abilities, são as 

situações de ensino individualizado, sendo cada “acampante” constantemente 

supervisionado por um monitor, nas diversas atividades ministradas durante o evento.  

Objetivo: descrever a experiência vivenciada no Camp Abilities Brasil, na perspectiva 

da participação como monitor. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, 

desenvolvido a partir de observações assistemáticas. A programação do Camp Abilities 

Brasil teve duração de quatro dias, com atividades em todos os turnos. Inicialmente foi 

desenvolvido um programa de capacitação voltado aos monitores, abordando temas 

como a deficiência visual e o processo de ensino aprendizagem de diversas modalidades 

esportivas, de forma que estes pudessem oferecer suporte aos acampantes. Resultados: 

Participaram um total de 13 pessoas com deficiência visual, 25 monitores, estudantes de 

Educação Física (EDF) da UESC, sete professores com formação em Educação Física, e 

uma docente (coordenadora). Foram desenvolvidos os seguintes conteúdos: Stand Up 

Paddle, Caiaque, Surfe, Goalball, Atletismo e Futebol de Cinco, entre outras atividades 

recreativas. Considerações finais: O Camp Abilities Brasil proporcionou o contato com 

diferentes ambientes (mar, rio, praia), favorecendo a interação social e a vivência de 

diversas modalidades esportivas às pessoas com deficiência visual. Aos monitores, o 

Camp Abilities promoveu a oportunidade de convivência com pessoas com deficiência 

visual e a possibilidade de vivenciar o futuro exercício profissional junto a essa 

população.  

 

Palavras-chaves: Camp Abilities. Deficiência Visual. Esportes Adaptados. 

Acampamento.  

 


