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▪Um paratleta é um atleta paralímpico ou, de modo geral, qualquer
praticante de atividade desportiva que possui alguma deficiência,
podendo ser esta física, visual, intelectual.

▪ A origem do termo paratleta vem em referência a principal competição
esportiva envolvendo pessoas com deficiência: os Jogos Paralímpicos
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Nos Estados Unidos surgiram as 
primeiras competições de 
Basquete em Cadeiras de 

Rodas, Atletismo e Natação, 
por iniciativa da PVA (Paralyzed 

Veterans of América).

4



Na Inglaterra, o neurologista e neurocirurgião

alemão Ludwig Guttmann, que cuidava de

pacientes vítimas de lesão medular ou de

amputações de membros inferiores, teve a

iniciativa de fazer com que eles praticassem

esportes dentro do hospital.
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❑Em 1948, Ludwig Guttmann aproveitou os XVI Jogos Olímpicos
de Verão para criar os Jogos Desportivos de Stoke Mandeville.

❑Apenas 14 homens e duas mulheres participaram.

❑Já em 52, os Jogos de Mandeville ganharam projeção, contando
com a participação de 130 atletas portadores de deficiência.

❑Tornou-se uma competição anual.

6



Para portadores de deficiências físicas, 
o esporte adaptado só teve início 

oficialmente após a Segunda Guerra 
Mundial, quando muitos soldados 
voltavam para casa mutilados. As 

primeiras modalidades competitivas 
surgiram nos Estados Unidos e na 

Inglaterra.
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EM 1960

❑Em 1958, quando a Itália se preparava para sediar as XVII
Olimpíadas de Verão, Antonio Maglia, diretor do Centro de
Lesionados Medulares de Ostia, propôs que os Jogos de Mandeville
do ano de 1960 se realizassem em Roma, após as Olimpíadas.

❑Aconteceram então os primeiros Jogos Paraolímpicos, as
Paraolimpíadas.

❑A competição teve o apoio do Comitê Olímpico Italiano, e contou
com a participação de 240 atletas de 23 países.
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A primeira competição 
do Atletismo paralímpico foi 

organizada em Stoke Mandeville
(Inglaterra) em 1952 como parte das 
corridas em cadeiras de rodas de os 

Stoke Mandeville Games organizadas 
para os veteranos da Segunda Guerra 

Mundial.
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❑ Desde a XVI Olimpíada, realizada em Roma, em 1960,
imediatamente após as Olimpíadas, e nas mesmas instalações
são realizados as Paraolimpíadas ou os Jogos Paraolímpicos.

❑ Em Roma, a I Paraolimpíada teve a participação de 400 atletas e
23 delegações.
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As pessoas com deficiências tradicionalmente discriminados pela
sociedade, e desmotivados pela sua própria condição existencial, têm
nas paraolimpíadas uma oportunidade para elevar sua autoestima, direta ou
indiretamente, além de provar para todos o seu valor como atleta e cidadão.

As Paraolimpíadas vem crescendo também de prestígio junto à mídia, e
proporcionando oportunidades de competição esportiva para aqueles que,
superando as inúmeras dificuldades, treinaram duramente para o evento
internacional. As últimas foram em Londres 2012 e no Rio de Janeiro 2016.
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O Brasil entrou nesta história a partir de 1958, quando Sérgio
Serafim Del Grande, de São Paulo, e Robson Sampaio de Almeida, do
Rio de Janeiro, ambos paraplégicos, procuraram tratamento nos Estados
Unidos, e entraram em contato com esportes adaptados a atletas com
deficiência, como basquete em cadeira de rodas. Na volta, fundaram
clubes de esportes adaptados em suas respectivas cidades. Mas o envio
da nossa primeira delegação a uma Paraolimpíada só aconteceu em
1972, para Heidelberg, na Alemanha.

Em 1995, foi fundado o Comitê Paralímpico Brasileiro (PCB), que
cuida do esporte paralímpico brasileiro.
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Competem nas provas atletas com 
as mais diferentes deficiências –

divididos entre si para que as 
provas tenham o mesmo grau de 

dificuldade para todos os 
participantes.
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▪ Com paralisia cerebral – sejam cadeirantes ou não;

▪ Competidores com deficiência intelectual;

▪ Amputados nos membros inferiores – e que correm com o auxílio de
prótese;

▪ Amputados nos membros superiores;

▪ Cadeirantes devido à poliomielite, amputações ou lesões na medula;

▪ Deficientes visuais – que podem, ou não, precisar de guias que
enxergam correndo ao seu lado.
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Na tabela seguinte estão listados os Desportos Paralímpicos
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• ATLETISMO

• BASQUETE E CADEIRAS DE RODA

• BOCHA

• CICLISMO

• ESGRIMA EM CADEIRAS DE RODAS

• FUTEBOL DE 5

• FUTEBOL DE 7

• GOLBOL

• LEVANTAMENTO DE PESO

• HIPISMO

• JUDO

• NATAÇÃO

• PARABADMINTON

• PARACANOAGEM

• PATATAEKWONDO

• REMO

• RUGBY EM CADEIRAS DE RODAS

• TENIS DE MESA

• TENIS EM CADEIRAS DE RODAS

• TIRO COM ARCO

• TIO ESPORTIVO

• TRIATLO

• VELA

• VOLEI SENTADO
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Os atuais símbolos dos 
Jogos Paralímpicos, os 

Agitos são em três 
cores: azul, vermelho e 
verde, que circulam um 

único ponto em um 
campo branco.
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As cores dos agitos, no fundo branco,
representam as cores mais utilizadas nas
bandeiras de todos os países do mundo. Os três
agitos circulam um ponto central, para enfatizar o
papel do IPC (Comitê Paralímpico Internacional)
tem de juntar atletas de todos os cantos do
mundo e fazê-los competir.

A forma também simboliza a visão
paralímpica de "Permitir que atletas Paralímpicos
alcancem a excelência no esporte para inspirar o
mundo".
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• O agito (que significa Me movimento em latim) é o símbolo
do movimento em uma crescente assimétrica, criada pela
agência de publicidade Scholz & Friends e aprovada pelo
IPC em Abril de 2003.
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O agito ("Eu me movo" em latim) é um símbolo que 
expressa o movimento em linhas assimétricas.



De acordo com os dados do CENSO 2010, o Brasil tem cerca de
23,9% pessoas com deficiência, portanto, são demandantes de projetos
de inclusão social.

Todos reconhecem que à dimensão psíquica, física e social do
esporte paraolímpico é muito significativa para os atletas, mas também
contribui para a construção de um mundo verdadeiramente pluralista,
que sabe respeitar e conviver com as diferenças sejam elas quais forem.

As pessoas com deficiências física e mental não precisam de
nossa pena, ou de nossa compaixão, mas sim de estímulo,
demonstração de apoio e de luta conjunta pela democratização das
oportunidades de acesso para além do âmbito dos jogos, para que
tenham uma existência cotidiana digna e feliz.
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1) Qual desses esportes é considerado Paralímpico?

A) Goalball

B) Karatê 

C) Badminton 

D) Voleibol 

E) Taekwondo
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2) Quais são os únicos competidores dos Jogos Paralímpicos que não 
possuem nenhuma deficiência?

A) Os guias dos corredores com deficiência visual

B) Os atiradores do tiro com arco

C) Os guias dos ciclistas

D)Os goleiros do futebol de 7
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3) QUAL TIPO DE DEFICIÊNCIA NÃO PARTICIPA DOS JOGOS 
PARAOLIMPICOS? POR QUE?
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