
Esporte Paralímpico 



Como surgiu

Em 1948, Ludwig Guttman organizou uma competição esportiva que 
envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula 
espinhal. O evento foi realizado em Stoke Mandeville, na Inglaterra. Quatro 
anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim 
nasceu um movimento internacional. Este fez com que jogos no estilo 
olímpico, para atletas deficientes, fossem organizados pela primeira vez em 
Roma, em 1960.

Em Toronto, 16 anos depois, foram adicionados na competição outros grupos 
de pessoas com deficiência. A partir daí, surgiu a ideia de fundir estes 
diferentes grupos em um grande torneio esportivo internacional. Naquele 
mesmo ano, 1976, a Suécia organizou os primeiros Jogos Paralímpicos de 
Inverno.



Hoje, as Paralimpíadas são eventos de 
esporte de alto rendimento para atletas 
deficientes. Apesar disso, elas 
enfatizam mais as conquistas do que as 
deficiências de seus participantes. O 
movimento tem crescido de maneira 
significante desde os primeiros dias. 
400 atletas participaram dos Jogos de 
Roma, em 1960. Nos Jogos de Pequim, 
em 2008, foram 3.951 participantes de 
146 países.



Atletismo paralímpico 

• Ao longo dos anos foi adicionado mais modalidades 
do atletismo paralímpico, que permitiu a participação 
de mais atletas. Nos Jogos Paralímpicos de Verão de 
2012 participaram em torno 1 100 atletas paralímpicos 
e houve 170 provas diferentes.

• Os atletas que participam em torneios principais estão 
classificados por sua deficiência. Deste modo se 
agrupam todos aqueles com uma deficiência similar 
em uma mesma prova, por exemplo, um torneio de 
atletismo de classe T12 agrupa atletas com deficiência 
visual.



Regras básicas:

• As cadeiras de rodas são parte do equipamento dos atletas, tanto em as 
provas de campo como na pista. Estas tem que ajustar-se a as dimensões e 
características indicadas pelas regras da CPI; também, devem ser ligeiras.

• Estão também permitidas as próteses nos atletas que tenham algum membro 
amputado; elas tem que estar desenhadas especificamente para os torneios. 
Pelas normas da CPI, as próteses de uma perna só são necessárias para as 
provas de pista, sendo opcionais para as provas de campo.

• Os atletas com deficiência visual podem utilizar coradas e outros 
dispositivos para ir junto a seus guias. Os sons acústicos estão permitidas 
para indicar as saídas, saltos e outras ações. 





Brasil no esporte paralímpico 

A primeira vez do Brasil nos Jogos Paralímpicos foi na edição de 1972, 
em Heidelberg, Alemanha Ocidental, quando o país enviou seus 
representantes para competir no atletismo, tiro com arco, natação e 
basquetebol em cadeira de rodas. O Brasil competiu em todas as edições 
dos Jogos Paralímpicos de Verão desde então.

Os competidores brasileiros já ganharam um total de 307 medalhas 
paralímpicas, 88 das quais foram de ouro, 115 de prata e 104 de bronze. 
Isso coloca o país na vigésima terceira colocação do quadro de 
medalhas paralímpico de todos os tempos.



O Brasil estreou nos Jogos Paralímpicos de 
Inverno durante a edição de 2014, que 
foram realizados na cidade de Sóchi, na 
Rússia. O país enviou um total de apenas 
dois atletas. Isso fez do Brasil o segundo 
país tropical que já competiu em alguma 
edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, 
depois de Uganda e o terceiro país da 
América do Sul a ter participado da 
competição, os outros são Chile e 
Argentina.
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