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História da natação 
paralímpica

• A natação paralímpica foi uma 
das modalidades participantes dos 
primeiros Jogos Paralímpicos que 
aconteceram em 1960, em Roma. Nas 
primeiras edições dos Jogos somente 
os atletas com lesões medulares 
podiam competir.

• Web grafia:

• http://urece.org.br/site/esportes/natacao
/historia-da-natacao/



História da natação paralímpica brasileira

• O Brasil participou pela primeira em 1972, em Heidelberg, na Alemanha, levando 20 atletas, todos 
homens, mas não conseguiu nenhuma medalha das quatro competições que disputou: tiro com arco, 
atletismo, natação e basquete com cadeira de rodas. A seleção brasileira de natação paralímpica 
ganhou a primeira medalha na modalidade no ano de 1984, nos Jogos Paralímpicos que 
aconteceram em Stoke Mandeville, na Inglaterra.

• Web grafia: https://medium.com/@AlmenoCampos/hist%C3%B3ria-do-brasil-nos-jogos-
paral%C3%ADmpicos-6c77a984e5e2

• http://urece.org.br/site/esportes/natacao/historia-da-natacao/

https://medium.com/@AlmenoCampos/hist%C3%B3ria-do-brasil-nos-jogos-paral%C3%ADmpicos-6c77a984e5e2
http://urece.org.br/site/esportes/natacao/historia-da-natacao/


Categorias e regras da natação paralímpica

• As provas na natação paralímpica são organizadas conforme o grau de deficiência e 
comprometimento físico dos atletas. A classificação tem nomeação numérica: de 0 a 10 são 
pessoas com limitações motoras; de 11 a 13 são os deficientes visuais e 14 corresponde aos 
atletas com deficiência intelectual. A natação paralímpica no Brasil é conduzida pelo Comitê 
Paraolímpico Brasileiro e, de acordo com suas normas, as classes são divididas em:

• S (nado livre, costas e borboleta);

• SM (nado medley);

• SB (nado peito).

• A classificação sempre se inicia com S — primeira letra da palavra “swimming”, que em inglês 
significa natação. Dentro desse sistema, os números são ordenados conforme comprometimento 
físico ou visual do atleta. Assim, os números mais baixos significam maior comprometimento, e 
os mais altos um menor comprometimento.

• Web grafia: https://blog.freedom.ind.br/natacao-paralimpica/

http://www.cpb.org.br/
https://blog.freedom.ind.br/natacao-paralimpica/


Provas da natação 
paralímpica
• As provas praticadas variam muito, havendo a 

maioria dos estilos disponiveis para os 
competidores e distâncias também, como irá 
ver na seguinte lista:

• 50 metros (livre, peito, costas e borboleta)

• 100 metros (livre, peito, costas e borboleta)

• 150 metros (medley – três estilos)

• 200 metros (livre e medley – quatro)

• 400 metros (livre)

• Revezamento 4×50 metros (livre e medley)

• Revezamento 4×100 metros (livre e medley)

• Web grafia: https://sportsregras.com/natacao-
paraolimpica-historia-regras/

https://sportsregras.com/natacao-paraolimpica-historia-regras/


Conquistas e medalhas paralímpicas do 
Brasil na natação

• A natação é, depois do atletismo, a modalidade que mais 
rendeu glórias ao Brasil ao longo das edições dos Jogos 
Paralímpicos. Ao todo, o país soma 102 medalhas, sendo 32 
de ouro, 34 de prata e 36 de bronze. As conquistas tiveram 
início ainda em Stoke Mandeville-1984 e, de cara, o país 
faturou sete medalhas.

• Web grafia: https://www.cpb.org.br/modalidades/47/natacao

https://www.cpb.org.br/modalidades/47/natacao


Maior medalhista paralímpico brasileiro

• Daniel Dias nadador paralímpico, supera o próprio recorde de Maior medalhista do país na história das 
Paralimpíadas. Nos Jogos de Pequim (2008), Londres (2012) e do Rio de Janeiro (2016), ele conquistou 
ao todo 24 medalhas, sendo 14 de ouro, sete de prata e três de bronze, sempre em categorias para 
pessoas com limitações físico-motoras.

• Web 
grafia: http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06g8/Maior_Medalhista_Do_Brasil_Na_Historia_Das_
Paralimpiadas

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06g8/Maior_Medalhista_Do_Brasil_Na_Historia_Das_Paralimpiadas



