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Visibilidade do Esporte e 
Atleta Paralímpico

A honra de prefaciar este livro é inegável!

Tenho por ele um carinho especial e admiração por fatos distintos. Como coordenador da
Academia Paralímpica Brasileira, braço acadêmico e científico do Comitê Paralímpico Bra‐
sileiro, identifico a necessidade de literaturas comprometidas com o rigor científico e ao
mesmo tempo delicadeza com os paratletas. Esta obra me foi apresentada de duas manei‐
ras: recebi, para análise, um projeto que leva o mesmo nome, demonstrando ser interes‐
santíssimo com ideias pioneiras, inéditas no Brasil e um dos aportes literários para o pro‐
jeto era este livro que tenho o prazer de prefaciar.

Ao verificar que a Profa Dra Vanessa Helena Santana Dalla Déa, pesquisadora da Universi‐
dade Federal de Goiás, era uma das autoras percebi que enfim, teríamos um documento
mostrando não apenas o Esporte Paralímpico, dentro de suas características de jogo,
como também, a perspectiva do paratleta.

Aqui, você leitor encontrará autores corajosos e destemidos, experiências reais de vida,
como paratletas, nas competições, na pesquisa e no mundo acadêmico. Entre eles temos
Gleyson Batista Rios, Júlia Mariano Ferreira, Tatiane Hilgemberg Figueiredo, Diogo Batista
Meneses, Geovana Ramos Rodrigues, Natalia Teixeira de Lima, Lara Vitoria Guimarães, Tá‐
lita Serafim Azevedo, Haryelle Antônia Menezes Do Espírito Santo e Cleomar Rocha abor‐
dando temas como: a visibilidade do atleta e o esporte paralímpico: formas de exposição;
visibilidade paralímpica: um mergulho nas relações entre a cobertura da mídia e a repre‐
sentação dos paratletas; visibilidade do esporte paralímpico nos periódicos brasileiros;
análise da visibilidade do esporte paralímpico nos trabalhos de mestrado e doutorado no
Brasil; diferentes esportes e modalidades paralímpicas assim como: atletas paralímpicos e
relatos de alguns pesquisados.

Deguste e deleite seu tempo na leitura dessa linda obra que certamente preenche a lacuna
do conhecimento que faltava no Movimento e Espírito Paralímpico. 

Prof. Dr. José Fernandes Filho  
Coordenador da Academia Paralímpica  

Prefácio
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Visibilidade do Esporte e 
Atleta Paralímpico

O esporte paralímpico no Brasil

Cleomar Rocha  
Vanessa Helena Santana Dalla Déa

O esporte, em todas as suas modalidades, mobiliza milhares de pessoas em todo o mun‐
do, sendo responsável por uma atividade econômica pujante e crescente. O ápice dessa
mobilização são os Jogos Olímpicos, em suas versões de verão e de inverno, que envol‐
vem todo o planeta em um congraçamento muito bem representado pelos cinco anéis,
símbolos da união entre as nações.

Essa visibilidade do esporte não ocorre apenas em jogos mundiais oficiais, profissio- nais
ou amadores. Antes, envolve a todos, seja como índice de saúde, seja como benefício para
o corpo e a mente. De exercícios cotidianos e campeonatos, o esporte se alinha à cultura
para ultrapassar obstáculos e barreiras, no ar, na água e na terra. Não por outro motivo os
Jogos Paralímpicos figuram como uma conquista, ao posicionar os atletas com deficiên‐
cia em um contexto que ultrapassa toda e qualquer dificuldade: a força de vontade
humana.

Exercício de cidadania, a inclusão expande horizontes, olhares e mentes, alcançando o es‐
porte com toda a sua beleza, com toda a sua força. Os Jogos Paralímpicos representam
essa conquista, figurando não apenas como um desfile de corpos, mas acima de tudo indi‐
cando que a perfeição se constrói com conquistas, mobilizadas pela força de vontade.
Neste sentido há de se pensar que os atletas paralímpicos já chegam ao evento vencedo‐
res, ultrapassando obstáculos e superando barreiras, ávidos para demonstrar que são tão
capazes de vencer quanto qualquer outro humano. E vencem.

Ainda que a visibilidade dos Jogos Paralímpicos sejam, emaudiência, de menor impacto
que os Jogos Olímpicos, é certo que em emoção bate recordes. São heróis e heroínas que‐
demonstram seu empenho, sua garra, ultrapassando o esforço físico e alcançando a supe‐
ração social da limitação, que já não tem importância diante da grandeza do esporte. Ali,
emquadras, pistas e toda a sorte de espaços dedicados à superação do corpo, surgem su‐

Introdução
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per-heróis, exemplos que conquistam mais que medalhas, conquistam o direito de serem
modelospara uma sociedade ainda limitada.

O esporte paralímpico brasileiro vive um momento de destaque esportivo em virtude de
suas recentes conquistas: oitavo lugar no Jogo Paralímpico do Rio de Janeiro, em 2016, e
líder por quatro edições consecutivas dos Jogos Para-Panamericanos (2007, 2011, 2015,
2019). Nos Jogos Paralímpicosde Londres 2012, o Brasil terminou em sétima colocação
noquadro geral, com 43 medalhas, sendo 21 de ouro, 14 de pratae 8 de bronze. No Rio de
Janeiro em 2016, apesar do oitavo lugar, o Brasil teve a melhor participação em relação ao
total de medalhas: 72, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze.

Se o Esporte Paralímpico surgiu como forma de reabilitação para pessoas com deficiência
na reabilitação física, sociale psicológica, hoje o número de participantes cresceu signifi‐
cativamente e o Movimento Paralímpico tem proporcionado apossibilidade de ascensão
pessoal e social para seus praticantes e técnicos. “O caminho rumo ao lugar mais alto do
pódio, percorrido diariamente pelos atletas pode estar envolvido pordiversas questões
que, direta ou indiretamente, contribuempara o crescimento pessoal e profissional dessas
atletas”(BENFICA, 2012, p.10).

Mesmo com todo esse crescimento em número de participantes e resultados, o parades‐
porto ainda é pouco explorado e divulgado nos veículos de comunicação e no meio acadê‐
mico (MONTENEGRO, 2017), fazendo ver que ainda temos muito a aprender e superar.

É com o espírito paralímpico que o livro Visibilidade do esporte e atleta paralímpico se
apresenta, desenhando novos espaços para uma superação social e cultural: a visibilidade
de nossos atletas verdadeiros. Ao reafirmar a relevância do esporte e da inclusão, vislum‐
bra-se, no campo da pesquisa, o compromisso necessário para o reconhecimento dos es‐
forços de superação, a partir de uma ação que não é exatamente super, mas que vem do
ensino superior. Aos colaboradores do livro, a certeza de uma conquista. Aos leitores, a
perspectiva de um trajeto dialógico que não teve início aqui, tampouco terá seu fim nesse
ponto que não é de saída ou de chegada: é de passagem, ligeira, para estarmos mais próxi‐
mos da melhoria social.

Visibilidade do esporte e atleta paralímpico é fruto da pesquisa, do compromisso e, acima
de tudo, da emoção de fazer parte desse momento tocante, sublime, que envolve pesqui‐
sadores, atletas, treinadores e todos aqueles que dedicam seucempenho às grandes
conquistas.



Visibilidade do Esporte e 
Atleta Paralímpico

Autora:
Tatiane Hilgemberg.

Há mais de dez anos, após acompanhar avidamente os Jo‐
gos Olímpicos de 2004, sentada no sofá da sala, esperava an‐
siosamente o início dos Jogos Paralímpicos, sobre os quais
sabia pouco. Apaixonada por esportes tive de me contentar,
contudo, com boletins diários e poucas transmissões ao vivo.

Durante os Jogos Olímpicos a Rede Globo e Band, detentoras
dos direitos de transmissão na televisão aberta, alteraram sua programação a fim de
transmitir ao vivo alguns esportes, e o Sportv, na televisão a cabo, que originalmente pos‐
suía dois canais (Sportv1 e Sportv2), alterou não só sua grade de programação, mas trans‐
mitiu o evento em quatro canais (Sportv1, Sportv2, Sportv3 e Sportv4), além de um canal
mosaico com as imagens dos outros quatro canais. O evento, transmitido ao vivo, foi tema
de quase todos os programas regulares, e foi revisitado constantemente.

Já para as Paralimpíadas os canais de televisão aberta reservaram apenas flashes na pro‐
gramação, e notas sobre medalhas nacionais nos telejornais. O Sportv voltou aos seus
dois canais originais, bem como a sua grade de programação habitual. Senti-me frustrada:
a maratona esportiva havia acabado antes do fim. Essa frustração inicial deu lugar à curio‐
sidade: Por que a mídia fazia essa diferenciação? A curiosidade virou pesquisa de inicia‐
ção científica na graduação, que impulsionou o trabalho de conclusão de curso, que gerou
novos questionamentos para o Mestrado, que, por fim, iluminou o caminho para o
Doutorado.

Nesse percurso acadêmico-científico o foco esteve nos meios de comunicação, em espe‐
cial os impressos, e na representação dos atletas com deficiência. Em minha tese entre‐
vistei paratletas (FIGUEIREDO, 2017), e mais recentemente explorei as representações do
eu no mundo digital analisando como os próprios atletas constroem suas imagens nas re‐

1. Visibilidade do atleta e esporte paralímpico: formas
de exposição
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des sociais (HILGEMBERG, ARAÚJO, DAMA, 2019). Nesse capítulo discutirei os principais
resultados desses anos de pesquisa, tentando traçar perspectivas para o futuro.

A importância da mídia

Percebe-se que o contato com conteúdo dos meios de comunicação oferece uma forma de
diálogo que abre portas invisíveis para o mundo, auxiliando o indivíduo em seu sentimento
de pertença, fortalecendo sua conexão a diversos grupos. Ou seja, os meios desempe‐
nham um papel importante no processo de socialização, considerando o conceito de soci‐
alização como o processo pelo qual o indivíduo adquire a cultura e interioriza normas soci‐
ais do grupo ao qual pertence, comportando-se de acordo com as expectativas sociais
(HIAS, 2003). Podemos afirmar que a mídia transmite valores, ideologias e crenças das
quais emergem representações sociais acerca de determinados grupos.

Como elemento na formação da opinião pública, a mídia também tem um importante efei‐
to em como o esporte se desenvolve e é praticado (vide as mudanças de regras em alguns
esportes por conta das transmissões televisivas). Atualmente é impossível pensar em um
grande evento esportivo sem a presença dos meios de comunicação. Assim é fácil notar‐
mos que ‘o que’ a mídia cobre e ‘como’ realiza essa cobertura, e trata os participantes em
cada esporte, podem ser questões que criam barreiras devido a estereótipos, trivialização
e sub-representação. Essas barreiras nos meios tendem a ser resultado de dois aspectos:
a quantidade de cobertura e a representação de esportes e atletas (BERNSTEIN, 2002; PE‐
DERSEN, 2002).

Não obstante o seu potencial, o histórico de atuação da mídia em termos das representa‐
ções e discursos adotados referentes à pessoa com deficiência, não raro, apenas replica
os preconceitos e estereótipos sociais. Thomas e Smith (2003) analisaram 62 artigos de
quatro jornais britânicos, no período de 17 a 30 de outubro de 2000. O estudo tinha por fi‐
nalidade examinar, a terminologia e a linguagem utilizadas para descrever os atletas com
deficiência e suas performances. Os autores concluíram que algumas matérias reafirma‐
vam as conceitualizações tradicionais ou dominantes da deficiência. A imprensa britânica
representou os atletas paralímpicos como se esses almejassem o sucesso dos atletas
sem deficiência – como se somente o último fosse o sucesso real –, e foram encontradas
algumas evidências de que a cobertura fotográfica negava a deficiência dos competidores.
Outro estudo relevante é o de Schantz e Gilbert (2001) que analisou a cobertura dos Jogos
de Atlanta em 1996 pela imprensa Francesa e Alemã. A pesquisa investigou 104 artigos
através da análise de conteúdo e concluiu que a maioria das matérias não enquadrou os
Jogos Paralímpicos como um evento sério. Ao contrário dos resultados de Thomas e
Smith, Schantz e Gilbert concluíram que para além do tema nacionalismo, os jornais con‐
servadores dedicaram menos espaço aos Jogos do que os jornais liberais, e os jornalistas
ainda focaram primeiramente na deficiência e não no atleta.
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Reichart e Myazhiom (2012) também apresentam dados interessantes de seu estudo das
representações dos atletas paralímpicos pelo jornal francês L’Equipe de 1960 a 2004. A
primeira representação encontrada é a de uma pessoa com deficiência que pratica esporte
sob uma perspectiva médica e integracional, ela é sujeita a uma representação biográfica
que mostra a situação trágica e desafortunada caracterizada pela exclusão e estigmatiza‐
ção. Ser deficiente significa que a pessoa está socialmente morta e a única forma de “res‐
suscitá-la” seria através do esporte. Os esforços e devoção do atleta com deficiência são
vistos como forma de resiliência ou de enfrentamento da própria deficiência; ele é cercado
por uma narrativa que (re)conta sua vida trágica, que com coragem e bravura superou, re‐
sultando em sucesso social, esportivo e profissional, sinônimo de integração. Há dramati‐
zação de sua biografia focando nas qualidades associadas com coragem e superação: o
super-humano. Outra representação, também apresenta o atleta paralímpico como alguém
que com coragem, supera a si mesmo na prática esportiva, a fim de atingir melhor desem‐
penho. Nesse caso não se poupa o uso de superlativos. Gradualmente a ideia de transfor‐
mar esses corpos vistos como diferentes, corpos que são mais do que competitivos em
heróis míticos foi crescendo.

Acreditamos que é importante, também, questionar até que ponto esta ideia de heroísmo
associada ao atleta paralímpico é positiva. Expressões como “Paralimpíadas: de onde os
heróis surgem”, título do livro de Steadward e Peterson, 1997 (Paralympics: Where Heroes
Come), ou termos como superatleta podem ser prejudiciais. Além disso, em muitos casos,
a fronteira entre a apreciação pelo sucesso desses atletas e a construção do estereótipo é
difícil de definir. Nem todas as histórias de sucesso são estereotipadas. O que, então, dis‐
tingue histórias positivas e edificantes das narrativas estereotipantes? Essa distinção
deve ser analisada através da observação do contexto histórico e cultural, os meios de co‐
municação, o tipo de discurso e vários outros elementos.

Resultados relevantes

Diversos são os estudos que analisam a cobertura midiática dos Jogos Paralímpicos e di‐
versos também são seus resultados. Alguns apontam que tendo em conta que estamos
tratando de um evento esportivo era de se esperar que a mídia abordasse mais exaustiva‐
mente as questões relacionadas com a prática do esporte em si (FIGUEIREDO, 2010; FI‐
GUEIREDO; NOVAIS, 2009; PEREIRA, 2008; SCHANTZ; GILBERT, 2001).

Durante nosso percurso acadêmico, analisamos, entre outros, a cobertura dos Jogos Para‐
límpicos de 1996, 2000, 2004 e 2008 pelos jornais O Globo, Estado de São Paulo; de 2012
pelos impressos Folha de S. Paulo, O Globo, Estado de Minas e Zero Hora; e a cobertura de
2016 foi analisada em todos os periódicos anteriores com a exceção do Estado de S. Pau‐
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lo e Estado de Minas. Em nossos estudos percebemos que desde a cobertura dos Jogos
Paralímpicos de 1996, o foco principal esteve na prática esportiva.

De acordo com Schantz e Gilbert (2001) os meios de comunicação de massa tendem a en‐
fatizar ações, recordes, performances, resultados, estatísticas e bastidores quando repre‐
sentam o esporte. A cobertura midiática dos atletas com deficiência muitas vezes centra-
se predominantemente sobre a performance e os sucessos destes atletas, enfatizando a
importância dos recordes, medalhas e tempos (SMITH; THOMAS, 2005). Reichhart e
Myazhiom (2012) analisaram a cobertura dos Jogos Paralímpicos no jornal L’Equipe de
1960 a 2004, e perceberam que durante todo o período os resultados de diferentes espor‐
tes foram apresentados, e quebra de recordes anunciadas. Bertling (2012) que analisou os
jogos de Sydney/2000 e Salt Lake City/2002 em três jornais diários alemães, chegou à
conclusão semelhante, ou seja, a cobertura teve ênfase em resultados, e complementa
esse dado afirmando que esse tipo de cobertura pode ser produzida sem muitos custos,
uma vez que é alimentada pelas agências de notícia. Lebersorg e Dinold (2012) concluíram
que na cobertura dos Jogos Paralímpicos de 2008 os jornais austríacos e alemães quase
não utilizaram a categoria história de vida e apenas algumas matérias continham histórias
pessoais mais detalhadas. Raab e Janda (2012) em seu estudo sobre a cobertura dos
mesmos jogos na televisão alemã apontam a predominância da temática relacionada à
performance esportiva, seguida pela explicação das diferentes modalidades e classifica‐
ções funcionais. Maika e Danylchuk (2016) analisaram a cobertura dos Jogos de
Londres/2012 nos dois principais impressos canadenses, e em 61,4% do material o espor‐
te foi a temática principal. E assim também indica nossos estudos.

Alguns desses autores (SCHELL; DUNCAN, 1999; SCHANTZ; GILBERT, 2001) criticam os
meios de comunicação, afirmando que ao focar apenas em resultados, geralmente positi‐
vos, tende-se a trivializar a performance e conquistas dos atletas perpetuando o modelo
médico da deficiência. Nós mesmos, em outros trabalhos, deixamo-nos inundar por essa
ideia. No entanto ao anunciar medalhas, tempos e recordes e seus significados acredita‐
mos que os jornalistas demostram dar maior importância ao factual, aproximando a cober‐
tura do esporte paralímpico à do esporte olímpico, ou mesmo do esporte em geral.

Roese e Hatje (2001) analisaram a cobertura da participação brasileira nos Jogos Olímpi‐
cos de Sydney no periódico A Razão (de Santa Maria/RS) que apresentou 37,2% das maté‐
rias exaltando equipes brasileiras, 22% os atletas nacionais, e de forma análoga aos estu‐
dos prévios concluíram que os comentários negativos relacionados ao desempenho de
atletas que tinham condições de conquistar medalha e que, porém, fracassaram, totaliza‐
ram 3,2% do material analisado.

As questões terminológicas também ocuparam um lugar de destaque e importância em
nosso estudo. A linguagem alimenta as práticas sociais que geram sentido, e no uso da
linguagem coabitam a ordem e a diversidade (SPINK; MEDRADO, 2004), servindo como es‐
pelho refletor do interior da pessoa. A linguagem é utilizada pela sociedade como veículo
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transmissor de pensamentos. Segundo Marks (1999) a linguagem tem um importante pa‐
pel em retirar a deficiência da experiência humana mundana e trata-la radicalmente como
“outro”, a pessoa com deficiência é constituída como “não exatamente humana”. E acres‐
centa que a linguagem não é um sistema referencial transparente, não se refere direta e
objetivamente ao mundo externo. Desde 1970, filósofos, sociólogos e psicólogos têm de‐
monstrado que a linguagem tem importante papel na constituição de nossas percepções
(HALL, 1997).

Assim, quando o jornalista utiliza um conjunto de linguagens em sua história, ou os edito‐
res reafirmam um conjunto de códigos culturais em suas produções noticiosas, eles refor‐
çam códigos e conhecimentos culturais. Em outras palavras, linguagem molda significado
e o significado é controlado por aqueles em posições hegemônicas nas redes ou institui‐
ções ou em ambos (NEWLANDS, 2012).

Em nossa pesquisa pudemos perceber que os termos genéricos (como o nome do atleta,
sua nacionalidade, etc.) foram os mais utilizados desde a cobertura de Atlanta/1996. Des‐
sa forma observamos que a maior presença desse tipo de termos pode ser revelador da
exigência jornalística da neutralidade ou, em alternativa, pode indicar a existência de uma
conscientização por parte de jornais e jornalistas de que a terminologia utilizada, relativa‐
mente às pessoas com deficiência, pode refletir e influenciar as atitudes em torno das
mesmas, criando e/ou perpetuando estereótipos (FIGUEIREDO; NOVAIS, 2009).

Percebemos também que o uso de terminologias consideradas inadequadas, como “paralí‐
tico”, “pessoa incapacitada”, “vítima”, tendem a diminuir com o passar do tempo; evidenci‐
ando que apesar de estar caindo em desuso (KAMA, 2004) a terminologia inadequada ain‐
da faz parte das rotinas midiáticas, comprovando que o processo de assimilação por parte
dos meios tende a ser lento.

Alguns estudos (HALLER, 1995; HALLER et al., 2006) mostraram que depois do primeiro
Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído pelas Nações Unidas em 1981,
a linguagem utilizada para se referir à pessoa com deficiência apresentou mudanças posi‐
tivas. A linguagem politicamente correta pode ser vista como outro dispositivo com o qual
reforça-se hierarquias entre grupos profissionais. De acordo com Marks (1999) a termino‐
logia “positiva” oferece conforto temporário, isso porque a atualização constante da lin‐
guagem utilizada (inflação da linguagem) é uma das formas que os profissionais ligados à
questão da deficiência utilizam para se distinguir de seus antecessores. Mudando a termi‐
nologia e designando a nova como a mais correta ou mais adequada, as pessoas evitam
olhar criticamente para si e para a complexidade das funções da linguagem. O usuário da
terminologia politicamente correta é visto como alguém que atingiu a iluminação (MARKS,
1999).

O que vemos na literatura é que a cobertura midiática dos atletas paralímpicos segue duas
vertentes: ou santificam o atleta transformando-os em heróis trágicos que superaram seu
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destino terrível (supercrip) ou ignora-os e perpetuam a imagem das pessoas com deficiên‐
cia como objetos de pena (coitadinho) (SCHANTZ e GILBERT, 2012). As pesquisas realiza‐
das no início dos anos 1990 descobriram forte tendência para histórias que focavam no
estereótipo do supercrip ou super-deficientes e pessoas com habilidades extraordinárias
para lidar e superar seus obstáculos. Já nos anos 2000 estudos como, por exemplo, o de
Fong e Katz (2012) que analisaram os jornais impressos americanos e canadenses duran‐
te as Paralimpíadas de Inverno em Vancouver/2010, encontraram um menor percentual,
mas ainda verificaram ser esse um dos estereótipos mais populares. Os nossos resultados
mostraram que durante cobertura dos Jogos Paralímpicos de 1996, 2000, 2004 e 2008 o
estereótipo do super-herói aparecer em elevadas taxas, enquanto que o coitadinho apre‐
sentou decréscimo. Em 2012 ambos os estereótipos já apareceram com taxas bem inferio‐
res (16% e 6,66% respectivamente), números que continuaram a cair em 2016, em que a
análise mostrou 8% de estereótipos relacionados ao supercrip e cerca de 7% ao
coitadinho.

A vitimização das pessoas com deficiência reforça o paradigma do coitadinho, pois com‐
plementa o processo de objetificação da pessoa com deficiência, em que estes indivíduos
se tornam a personificação de suas deficiências. Sendo o propósito o de evocar compai‐
xão e caridade, por se centrarem na tragédia pessoal destes atletas. Já no estereótipo do
supercrip, assim como Scheel e Duncan (1999), percebemos que esse estava mais associ‐
ado à superação de barreiras, o que é muito semelhante à cobertura de atletas e Jogos
Olímpicos, portanto não se chegou a uma conclusão definitiva, se o estereótipo empodera
ou não o atleta e se há conotação positiva ou negativa.

Considerações finais

Reafirmando a ideia de Lippman (1922) de que o desconhecido gera temor, percebemos a
importância de os jornalistas efetivamente buscarem informações sobre o atleta e o es‐
porte paralímpico em vez de reproduzir ideias estereotipadas, uma vez que os meios de
comunicação têm, inclusive, o poder de mudar tais ideias. Não podemos, entretanto, pen‐
sar o jornalista como um ser mítico envolto pela aura da imparcialidade, ele é um ser soci‐
al inserido em determinada cultura, com pensamentos e ideais próprios e que escreve para
um jornal que têm diretrizes a serem seguidas. Ou seja, a sociedade influencia na forma
com que os jornalistas escrevem, e ao mesmo tempo os jornalistas influenciam na forma
com que as pessoas constroem suas ideias e conceitos.

Apesar de não se saber de forma definitiva qual a influência que meios de comunicação
têm sobre a sociedade, sabemos da sua particular importância na representação das pes‐
soas com deficiência, pois além de refletir as percepções do público, têm um papel funda‐
mental na formulação destas percepções. Ao veicular quaisquer acontecimentos e infor‐
mações, a mídia institui um contrato de leitura, um vínculo com seu leitor, telespectador ou
ouvinte. Assim, ela passa a organizar sua agenda de acordo com o interesse do público
baseado na aceitação, atualidade, empatia, interesse público, índices de audiência, entre



outros. Os meios de comunicação transformam, dessa forma, os acontecimentos em espe‐
táculos movidos pela cultura de massas, e também, por uma busca incessante por maio‐
res índices de audiência.

Analisando nossos dados em conjunto percebemos que há ambiguidade na cobertura dos
impressos. Por um lado, temos o uso mais frequente de terminologias genéricas que apon‐
tam para a importância da pessoa; bem como a forte presença de slogans que mostram o
foco no atleta e performance. Por outro lado, temos a presença de algumas terminologias
consideradas inadequadas, os estereótipos do “coitadinho” e do supercrip e a relativa for‐
ça das ideias que apontam o reforço de estereótipos vinculados à deficiência e/ou à tragé‐
dia. Podemos concluir que há conscientização dos meios de comunicação analisados so‐
bre a importância da linguagem e terminologia, mas também há necessidade de vender
histórias de interesse humano, principalmente através de narrativas de superação vincula‐
das à deficiência.

Em nosso estudo conseguimos dar um panorama de como o atleta paralímpico foi repre‐
sentado durante a cobertura dos Jogos de Atlanta/1996 a Rio/2016 pelos jornais analisa‐
dos; no entanto, algumas questões ficaram em aberto. Acreditamos que para melhor en‐
tender a ambiguidade desses resultados, seria necessário não só um estudo longitudinal
que compreendesse edições prévias dos Jogos a fim de se comparar as coberturas de
cada edição, como também entrevistas com jornalistas e editores.
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Visibilidade do Esporte e 
Atleta Paralímpico

Autoras:
Júlia Mariano Ferreira, Lara Vitória Guimarães, Natália Lima.

A mídia é uma das principais fontes de conhecimento que a população busca para se in‐
formar sobre a sociedade. Ela interfere nas formas que os cidadãos conhecem e se relaci‐
onam com o mundo, pautando o jeito de pensar e agir na e da sociedade. Por esse motivo,
analisar a cobertura midiática sobre uma temática é essencial para entender a maneira
como o assunto é tratado ou ignorado. Os jornalistas, pautados pelos veículos de comuni‐
cação em que trabalham, conseguem construir representações que repercutem fortemente
na sociedade.

Este estudo pretende levantar constatações feitas em pesquisas acadêmicas a respeito da
cobertura midiática do esporte e de atletas paralímpicos. Foram selecionados trabalhos de
pesquisadores na área de comunicação e de educação física, que se propuseram a: anali‐
sar periódicos midiáticos impressos (jornais e revistas) brasileiros e portugueses; e entre‐
vistar atletas paralímpicos e dirigentes do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para levan‐
tar a percepção deles sobre a cobertura midiática. Hilgemberg (2018) afirma que não so‐
mente no âmbito acadêmico, mas também entre jornalistas, a relação entre os Jogos Para‐
límpicos e a mídia estão “em momento de ebulição” (p. 13). Apresentamos aqui neste es‐
tudo percepções feitas por diversos pesquisadores, a partir de algumas questões recorren‐
tes em seus discursos.

Breve panorama das pesquisas

Hilgemberg (2014) entende o esporte paralímpico como uma forma de inclusão das pesso‐
as com deficiência, facilitando a integração com a mídia e, assim, com a sociedade. Ela
tem se debruçado academicamente no estudo da cobertura de Jogos Paralímpicos em veí‐

2. Visibilidade paraolímpica: um mergulho nas rela-
ções entre a cobertura da mídia e a representação dos
paratletas
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culos de imprensa impressos e on-line desde os Jogos de Atlanta, em 1996. Em 2010, pes‐
quisou, com Novais (2010), a representação criada pela mídia sobre Jogos Olímpicos e Pa‐
ralímpicos de 2008 com o intuito de traçar comparações entre as coberturas. Eles perce‐
beram que os Jogos Paralímpicos ocupam lugar secundário e complementar das Olimpía‐
das. Em 2014, analisou o tratamento midiático dado a atletas paralímpicos nas mídias por‐
tuguesa e brasileira nos Jogos Paralímpicos de 1996 a 2008, constatando em ambas a
presença dos estereótipos de “coitadinho” e “super-herói”.

Já em 2018, o foco da pesquisa de Hilgemberg foram as fotografias publicadas pelo Jor‐
nal Folha de São Paulo na cobertura dos Jogos Paralímpicos de 2016, quando ela perce‐
beu a preferência do veículo em dar visibilidade a atletas masculinos amputados, em detri‐
mento dos demais atletas. Por fim, em 2019, refletiu sobre as transformações pelas quais
os Jogos Paralímpicos passaram ao longo dos anos (1996 a 2016), pautados pelo desen‐
volvimento dos Estudos Críticos da deficiência.

Marques et al (2014), também entendem que a mídia é a principal ferramenta de divulga‐
ção de ideais e produtos do esporte paralímpico, que está em processo de afirmação soci‐
al e econômica desde a década de 1990. Eles desenvolveram pesquisas que utilizaram
como método entrevistas a atletas paralímpicos (2014) e a dirigentes do Comitê Paralím‐
pico Brasileiro (CPB) (2013) em busca do ponto de vista deles sobre a abordagem
midiática.

Cardoso et al (2018) apontam para o bom momento do esporte paralímpico brasileiro em
virtude dos resultados conquistados nos últimos jogos Paralímpicos e Para-Panamerica‐
nos, elevando o Brasil a um status de potência paralímpica. Eles entendem que a mídia
pode contribuir para a perpetuação desse status ao dar visibilidade aos atletas consagra‐
dos, mas também ao divulgar e encorajar a formação de novos atletas.

Visibilidade apenas na época dos jogos

Hilgemberg costuma realizar suas pesquisas analisando os veículos de comunicação no
período de realização das Paraolimpíadas (começando um dia antes da abertura dos jogos
e finalizando um dia depois do encerramento). Ela aponta para a tendência de aumento do
número de notícias a cada edição. O Jornal O Globo, por exemplo, publicou uma média de
1,3 notícias por dia em 1996; 1,5 em 2000, 2008 e 2012; 1,6 em 2004 e, no ano em que o
Rio de Janeiro foi sede dos jogos, foram publicadas, em média 10,5 notícias por dia: uma
tendência já comprovada de que há maior cobertura midiática no país sede (HILGEMBERG,
2019).

Marques et al (2014) apresentam relatos de que os atletas paralímpicos entrevistados por
eles avaliam que a divulgação do esporte paralímpico é temporária e restrita a grandes
eventos: “você aparece só naquele momento que conquistou alguma medalha no Jogos,



depois é esquecido” (p. 995). Apesar de reconhecerem que a divulgação do esporte para‐
límpico está crescendo, os atletas sugerem que a mídia deveria acompanhar o dia a dia do
esporte em vez de mostrar apenas os melhores resultados.

O desejo dos atletas por uma divulgação mais ampla se baseia na ideia de que a pouca di‐
vulgação do esporte paralímpico faz com que o público o desconheça, dificultando a for‐
mação de vínculos e o interesse da audiência por esse tipo de conteúdo. (HILGEMBERG
2019). Ainda sobre esse desejo de visibilidade na mídia, Marques et al (2014) explicam
que um maior destaque midiático poderia elevar o conhecimento das pessoas com defici‐
ência como membros produtivos da sociedade e melhorar as condições de trabalho e, con‐
sequentemente, aumento de ganhos sociais e financeiros.

Contudo, a divulgação midiática se pauta em uma lógica comercial centrada na capacida‐
de dos conteúdos gerarem audiência, em razões financeiras, interesse do público ou patro‐
cinadores e critérios de noticiabilidade. Devido à dificuldade do público em relacionar o es‐
porte paralímpico com alto rendimento, ele é considerado de alto risco comercial para a
mídia. Fora isso, ainda existe uma resistência por parte dos patrocinadores em associar
suas marcas a atletas com deficiência pelo incômodo estético que afasta esses atletas
deficientes de estereótipos de saúde e beleza (MARQUES et al 2014).

Em um estudo anterior, Marques et al (2013) apontaram que a mídia poderia ajudar na bus‐
ca de patrocínios ou até mesmo gerar receita a partir de direitos de imagem, mas desde
que os espectadores se tornassem clientes consumidores e as empresas se aproximas‐
sem das pessoas para vender seus produtos. Os autores ainda indicam a necessidade do
movimento paralímpico se tornar mais atrativo comercialmente, aproximando-se dos veí‐
culos de comunicação.

Mudanças da visibilidade do atleta paralímpico na mídia

Com o passar do tempo, a percepção das pessoas em relação aos atletas paralímpicos foi
mudando, porém uma grande parte da população ainda desconhece-os, tendo uma visão
limitada sobre a capacidade e realidade desses atletas. Esse fato se deve à pouca divulga‐
ção de notícias sobre os paratletas, limitando o contato e a geração de vínculos.

Mas Hilgemberg (2019) aponta que as paralimpíadas tem influenciado mudanças de atitu‐
de da sociedade em relação às pessoas com deficiências, por incluí-las na pauta de dis‐
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Cria-se uma relação complexa em que o grande público não conhece o esporte paralím‐
pico e por isso não o consome, ao passo que, por essa razão, os veículos de comunica‐
ção não o privilegiam devido ao risco de pequena audiência e retorno comercial insatis‐
fatório. (MARQUES et al 2014 p. 1000)



cussões políticas. A evolução na cobertura midiática dos jogos paralímpicos nos dá pistas
para entender as alterações de percepções da sociedade sobre as pessoas com deficiên‐
cia e sobre os paratletas.

Hargreves (1985) citado por Hilgemberg (2019) garante que os corpos expostos em públi‐
co constituem um sistema mútuo de vigilância e disciplina, dessa forma, o esporte, na so‐
ciedade contemporânea, é fundamental para a manutenção da saúde, mas também para
conseguir uma forma corporal dentro dos padrões ditados pela época. Assim, os corpos
dos cadeirantes, por exemplo, seriam indesejados, por ameaçarem o modelo ideal, sendo
assim, desvios da norma. Também eram indesejados corpos de idosos e de mulheres, por
representarem fragilidade.

Há vários modelos de se encarar as pessoas com deficiência. O modelo médico (também
conhecido como individual ou tradicional) entende que o corpo imperfeito é doente e preci‐
sa de uma intervenção médica para voltar a ter saúde, ser funcional, podendo então ser
reintegrado à sociedade. Esse modelo enfatiza as patologias e limitações do indivíduo
como a causa das suas dificuldades. A medicina cumpre papel essencial nesse modelo,
com intuito de diagnosticar e tratar o paciente para eliminar os aspectos negativos.

Nessa perspectiva, a reintegração social da pessoa com deficiência a partir da prática es‐
portiva como parte da reabilitação de pacientes foi bem aceita nas primeiras experiências
feitas por Ludwing Guttmann, no Hospital de Stroke Mandeville, em 1944, com pacientes
lesionados após a Segunda Guerra Mundial. Tanto que logo se tornaram jogos competiti‐
vos com periodicidade anual, uma competição com caráter internacional e, gradualmente,
deixou de ser voltado para pacientes que estavam em tratamento de reabilitação (HILGEM‐
BERG, 2019).

A legitimidade dessas competições, que se tornaram os Jogos Paralímpicos, e as dificul‐
dades enfrentadas para realiza-las em várias cidades devido à falta de estrutura para rece‐
ber os paratletas, colocou em cheque, no fim da década de 1960, o modelo médico. O mo‐
delo social surge como resistência a ele, rejeitando a perspectiva de que “a deficiência é
causada pela presença de um “defeito”, e transfere o foco do corpo para o ambiente e as
barreiras que excluem as pessoas com deficiência da sociedade” (THOMAS; SMITH, 2003,
apud HILGEMBERG, 2019).

Fatores econômicos e sociais precisaram ser focados para que as pessoas com deficiên‐
cia tivessem seus direitos garantidos, pois esse novo modelo, o social, gera uma grande
necessidade de mudanças na sociedade ao chamar a atenção para as barreiras sociais e
não nas limitações dos indivíduos.

Também alvo de críticas, dessa vez por não enfatizar o cuidado que as pessoas com defi‐
ciência precisam receber e por não ser empático quanto à dor e a experiência do corpo
com deficiência, o modelo social foi criticado, inicialmente por feministas que também
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apontaram a existência de opressões quanto à gênero, cor, idade e orientação sexual. Sur‐
ge então uma nova perspectiva que valoriza o subjetivo, focando na individualidade do su‐
jeito, mas também observa marcadores sociais e de poder, como as questões de gênero,
classe social e etnia.

Representações criadas e divulgadas pela mídia

A linguagem utilizada pela imprensa na divulgação dos atletas paralímpicos é decisiva na
construção de entendimentos sobre eles. O uso de terminologias empregadas na constru‐
ção dos textos é alvo de estudo de Hilgemberg (2019), que garante que a abordagem e a
terminologia interferem na interpretação das matérias, podendo reforçar estigmas e pre‐
conceitos transmitidos culturalmente, sendo um empecilho ao desenvolvimento social. O
desconhecimento por parte dos jornalistas dos termos adequados para se referir aos atle‐
tas pode reforçar preconceitos, fazendo com que um espaço que poderia servir para ampli‐
ação de informações passe a ser, infelizmente, reforçador de estereótipos e preconceitos.

A pesquisadora chama a atenção para a terminologia utilizada em duas décadas pelo Jor‐
nal O Globo (1996-2016) apontando que é uma tendência, desde 2012, que o veículo dê
maior ênfase aos termos genéricos, relacionados ao nome, nacionalidade e idade do atle‐
ta, valorizando assim o indivíduo, talvez numa tendência de exigência de neutralidade jor‐
nalística ou também de conscientização desses profissionais para a não perpetuação de
estereótipos. Ela percebe também uma tendência positiva desde o ano 2000 de redução
das terminologias relacionadas aos marcadores de deficiência, muito enfatizados pelo
modelo médico.

Anteriormente, Hilgemberg (2014) realizou uma pesquisa com jornais impressos e revistas
semanais brasileiras e portuguesas buscando identificar como essas mídias apresenta‐
vam de forma estereotipada os atletas paralímpicos. Analisando a cobertura midiática, ela
percebeu que as representações e os discursos apresentam as pessoas de forma irreal e
estereotipada. Segundo ela, vários estudos revelaram que a mídia tende a descrever os
atletas conforme o modelo médico, retratando-os como vítimas (coitados) ou como “pes‐
soas “corajosas” que “superam” o próprio “sofrimento” da deficiência para participar de um
evento esportivo (super-herói) (HILGEMBER, 2014, p. 50).

Ao analisar as matérias divulgadas no Brasil e em Portugal sobre os atletas durante a rea‐
lização de edições de Jogos Paralímpicos (1996, 2000, 2004 e 2008), ela detectou que tem
crescido a categoria de representação de super-herói, que os coloca como superatletas,
corajosos, exemplos a serem seguidos e lição de superação, enquanto tem decrescido a
representação de coitadinho, que os apresenta como vítimas, que apresentam alguma do‐
ença e sofrem com isso, sendo incapazes, um fardo para a sociedade, apresentando-os
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como pessoas tristes, que sofrem de algum mal problema ou que tem alguma
anormalidade.

Para Marques et al (2013), analisando a percepção dos dirigentes do CPB, a mídia tem pri‐
orizado o sensacionalismo frente à deficiência em detrimento aos feitos esportivos, o que
não contribui para a valorização do esporte, dificultando o interesse por patrocinadores.
Eles apontam um conflito entre os agentes do movimento paralímpico, que querem ser tra‐
tados como atletas de alto rendimento e terem seus feitos esportivos valorizados, e a mí‐
dia que, com matérias sobre superação de adversidades, tratando o atleta como coitado
como coitado, gera maiores índices de audiência reforçando estereótipos
preconceituosos.

Embora alguns atletas tenham avaliado que a divulgação da superação das dificuldades
seja uma forma de encorajar as pessoas com deficiência, a pesquisa de Marques et al
(2014) apresenta ainda outras opiniões, como a de que o sensacionalismo sobre as dificul‐
dades causadas pela deficiência não ajuda a divulgar o esporte. “Eu acho que poderia aca‐
bar esse discurso de que a gente é coitado. Não, a gente não é coitadinho. A gente é atleta
de alto rendimento” (p. 1003)

Cobertura pautada de acordo com os tipos de deficiência
dos atletas

Hilgemberg (2018) apresenta pesquisas que apontam a tendência de jornais em diversos
países em esconder a deficiência de atletas paralímpicos. Ela mostra também que frente a
fotografias que apresentam a deficiência, enquanto atletas as avaliaram positivamente,
jornalistas e leitores expressaram aversão em relação às imagens. Outro estudo analisado
pela pesquisadora apresenta a conclusão de que a imagem do atleta com deficiência não
é atraente para os espectadores.

Analisando fotografias e suas respectivas legendas publicadas pela Folha de São Paulo
durante os Jogos Paralímpicos de 2016, ela pretendeu perceber se a visibilidade da defici‐
ência dos atletas foi apontada como visível ou invisível. Ela percebe diferenças em relação
a presença de atletas homens e atletas mulheres, ratificando a maior presença de fotogra‐
fias que apresentam atletas homens com exclusividade (56%), enquanto fotografias em
que mulheres aparecem com exclusividade são menos frequentes (26%).

A tendência dos meios de comunicação em transmitir o estereótipo de superatleta com
deficiência, no qual destaca as façanhas ligadas à superação das dificuldades impos‐
tas pela deficiência na vida diária, aumenta o foco sobre a deficiência e diminui a aten‐
ção sobre suas potencialidades, reforçando estigmas e posturas preconceituosas
(MARQUES et al 2013 p. 592)



Um fator importante ao se analisar fotografias é perceber o enquadramento utilizado, pois
ele diz muito sobre as intenções do fotógrafo em valorizar determinados assuntos da
cena. Hilgemberg aponta que em 54% das fotos analisadas, o corpo do atleta é totalmente
enquadrado pois se utiliza o plano geral. Ela discorda da teoria de alguns pesquisadores
que acreditam que focar a deficiência ou a diferença corporal negaria a identidade dos
atletas. Ela defende que “a deficiência é parte da identidade social do atleta paralímpico”,
portanto, “ignorar a deficiência é ignorar parte de quem são os atletas” (HILGEMBERG,
2018 p.9).

Nesse estudo ela garante que os diferentes tipos de deficiência podem provocar reações
diversas e que as deficiências físicas são preferíveis pelo público, em detrimento das sen‐
soriais e mais ainda em detrimento das intelectuais. Ela apresenta resultados de análises
feitas por outros pesquisadores que deflagram uma hierarquia da deficiência construída
pela mídia, que privilegia o atleta homem cadeirante. Na sua pesquisa no Jornal Folha de
São Paulo, ela aponta que houve prioridade na divulgação de fotos de atletas amputados,
seguidas de fotos de atletas cadeirantes e de atletas com deficiência visual. Além disso,
as imagens apresentam os atletas em ação ou em momento de exibição de seus
resultados.

Marques et al (2013) também se detêm nas diferenciações entre deficiências por parte da
mídia. Eles trazem reflexões de um dirigente do CPB que enfatiza a preferência por divul‐
gação de modalidades disputadas por atletas que utilizam cadeiras de rodas, o que o preo‐
cupa, pois a oferta de modalidades com cadeiras de rodas no Brasil é dificultada e a valo‐
rização por parte da mídia de práticas não tão acessíveis pode prejudicar processos de
empoeiramento e inclusão social.

Considerações finais

O sensacionalismo focado na deficiência, nas dificuldades do atleta como cidadão, valori‐
zando o modelo médico, embora consiga atingir uma parcela das pessoas com deficiência,
encorajando-as à prática esportiva, mostra-se mais como um papel deficitário cumprido
pela mídia. Reforçando na população, de forma geral, um sentimento de pena pelas “víti‐
mas” ou percebendo-os como “corajosos” ao superarem o próprio “sofrimento”, gera na so‐
ciedade percepções como piedade, que não contribuem para a formação da identidade so‐
cial dos atletas, impedindo a criação de vínculos e tornando difícil a admiração deles
como ídolos esportistas.

Assim como Hilgemberg (2019), acreditamos que o jornalista é um ser social, imerso em
uma cultura, trabalhando para um veículo com diretrizes já traçadas e que devem ser se‐
guidas. Assim, “a sociedade influencia na forma com que os jornalistas escrevem, e ao
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mesmo tempo os jornalistas influenciam na forma com que as pessoas constroem suas
ideias e conceitos” (HILGEMBERG, 2019 p.15).

A melhor preparação dos jornalistas para a cobertura dos atletas paralímpicos poderia
contribuir para uma divulgação que desse mais ênfase nos atletas, seus desempenhos e
conquistas, valorizando os feitos dos atletas e contribuindo para uma melhor relação entre
os atletas e o público, deixando de lado o reforço de estereótipos ou a criação de visões
bipolarizadas, de coitadinhos ou super-heróis. Os veículos de comunicação e seus edito‐
res, também precisam se adequar a essa outra possibilidade. Mas a sociedade tem papel
essencial na cobrança dessa mudança de perspectiva dos jornalistas e dos veículos de
comunicação.
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Visibilidade do Esporte e 
Atleta Paralímpico

Autores:
Gleyson Batista Rios, Geovana Ramos, Haryelle Santo.

Qualquer observação pouco criteriosa da realidade esportiva permite afirmar que o espor‐
te paralímpico tem significativamente menos espaço que o esporte convencional na mídia.
Esse espaço, demarcado a partir dos patrocínios, salários de atletas, tratamento dado pela
mídia etc. influencia na adesão de novos praticantes. Em se tratando de esporte e lazer
para pessoa com deficiência, o aumento da visibilidade do esporte pode contribuir para
superação da ideia de incapacidade, o que poderia gerar melhora no acesso a prática cor‐
poral por essa parcela da população.

Será que poderíamos supor que fenômenos mais visíveis são mais contemplados como
objeto pelos pesquisadores? Como o esporte paralímpico tem sido tratado pelas pesqui‐
sas? O que será que as pesquisas sobre a visibilidade do esporte paralímpico têm identifi‐
cado? Quais tipos de pesquisa, fenômenos privilegiados e críticas desenvolvidas pelos
pesquisadores do tema visibilidade do esporte paralímpico?

A pesquisa se caracteriza como descritiva e exploratória. O objetivo foi analisar a produ‐
ção científica sobre a visibilidade do esporte paralímpico. Para isso, pesquisaram-se arti‐
gos, no portal de periódico CAPES, no mês de agosto de 2019 a partir dos termos: esporte
e mídia e esporte e visibilidade.

Selecionaram-se os artigos em periódicos revisados por pares, encontrando um total de
595 indicações de artigos para a busca por esporte e mídia e 281 indicações de artigos
para esporte e visibilidade.

Das 281 indicações, após depurar as repetições, forma levantados 277 artigos sobre o
tema esporte e visibilidade, 198 discutiram o esporte como elementos de temáticas secun‐
dárias e 74 artigos tinham como foco o esporte convencional. Esses foram descartados
por não se referirem a esportes para pessoas com deficiência.

3. Visibilidade do esporte paralímpico nos periódicos
brasileiros
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A partir dos descritores esporte e visibilidade, e que tratam de esporte para pessoas com
deficiência, foram levantados 5 artigos.

Das 598 indicações, após depurar as repetições, foram levantados 584 artigos sobre o
tema esporte e mídia, 403 discutiram o esporte como elementos de temáticas secundárias
e 175 artigos tinham como foco o esporte convencional. Esses foram descartados por não
se referirem a esportes para pessoas com deficiência.

A partir dos descritores esporte e mídia, e que tratam de esporte para pessoas com defici‐
ência, foram levantados 6 artigos.

Quando comparado a lista de artigos encontrados com os descritores esporte e mídia,
com a lista dos artigos encontrados com os descritores esporte e visibilidade, tem-se a re‐
petição de 3 títulos. Assim, ao final da busca, levantou-se para análise 8 artigos.

A primeira classificação da análise permitiu identificar 1 artigo que trata da visibilidade do
esporte paralímpico e 7 que discutem outros aspectos das modalidades paradesportivas.

Dos 7 artigos, em que o tema da visibilidade do esporte paralímpico não fez parte nem do
debate central nem das argumentações principais, reflexões sobre a visibilidade acabam
aparecendo na introdução, justificativa da temática principal da pesquisa ou de processos
secundários das análises. Essas reflexões, apesar do pouco aprofundamento nestes arti‐
gos, levanta aspectos da visibilidade que devem ser desenvolvido em pesquisas para que
o fenômeno seja captado na sua totalidade.

Esportes paralímpicos e visibilidade

Simim e colaboradores (2015a), ao propor diretrizes para melhora do rendimento dos joga‐
dores, pondera que, apesar de ser praticado em 29 países, o futebol de amputados não é
amplamente divulgado na mídia.

Fazer parte do quadro de modalidades paralímpicas é um status alcançado por algumas
modalidades praticadas por pessoas com deficiência, adaptadas de esportes convencio‐
nais ou desenvolvidas com características próprias para pessoas com deficiência, como o
goalball. O futebol para amputados não goza desse status.

Mesmo não sendo do grupo de modalidades paralímpicas, como acontece também com as
modalidades esportivas convencionais que não fazem parte do grupo de modalidades
olímpicas, o futebol de amputados se estrutura a partir da referência do esporte de alto ní‐
vel. A sustentabilidade financeira por meio de políticas públicas ou de financiamento priva‐
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do, principalmente patrocínio, parece ser influenciada pela cobertura midiática, bem como
a cobertura midiática parece ser pautada quando há recursos financeiros significativos in‐
vestidos nas modalidades.

Ao discutir as adaptações realizadas no futebol para atender pessoas com deficiência,
Reis e Mezzadri (2017), afirmam que os Jogos Paralímpicos do Rio 2016 trouxeram maior
visibilidade para modalidades esportivas adaptadas. Exalta o destaque que o futebol ocu‐
pa no cenário esportivo mundial e apresenta de forma superficial um dos debates da visi‐
bilidade do esporte: o atleta de sucesso como incentivador para novos praticantes.

O papel do ídolo esportivo se apresenta como um dos complexos centrais para compreen‐
são do fenômeno da visibilidade do esporte. Como se constitui o ídolo? A importância do
ídolo para reforço ou difusão de novos valores sociais? A força do ídolo na venda de mer‐
cadorias? Além de outras questões, se apresentam de forma inseparável ao momento do
esporte.

Simim e colaboradores (2015b) ao realizar revisão de literatura dos estudos que abordam
o futebol de cinco, concluem que os principais estudos se propõem a apresentar a modali‐
dade para comunidade acadêmica ou abordando o contexto histórico. Sobre a visibilidade,
discutem que apesar do crescimento da cobertura midiática do esporte paralímpico no
Brasil a partir de 2004, ainda não tem força suficiente para criar demanda de visibilidade,
visto que a divulgação ainda não seria a ideal.

A importância da discussão levantada por Simim e colaboradores (2015b) é facilmente
compreendida se imaginássemos o fato da seleção brasileira masculina de futebol fizesse
uma final de copa do mundo sem transmissão ao vivo pela televisão aberta. O poder do fu‐
tebol masculino de pautar a mídia não só se apresenta como concorrente da visibilidade
de outros esportes, como se apresenta como a condição mais complexa de desenvolvi‐
mento da visibilidade do esporte, que parece não se fazer presente nos esporte paralímpi‐
cos. Talvez estudos comparados possam se apresentar como uma forma adequada para
compreensão do fenômeno da visibilidade do esporte paralímpico.

Santos e colaboradores (2016), ao avaliar o perfil antropométrico e o consumo alimentar
de basquetebol em cadeira de rodas, afirmam que o crescimento da procura de esporte
por pessoas com deficiência se dá por ser visível a melhora do bem-estar físico, social e
psicológico.

O simplismo apresentado pelos autores, ponderando que não era papel do artigo fazer
esse debate, traz implícito um aspecto importante para se pensar a visibilidade do esporte
paralímpico. Aspecto esse também apontado por Begossi e Mazo (2016) ao analisarem as
normativas legais que orientam a conformação da organização do esporte para pessoas
com deficiência no Brasil, afirmam que o desenvolvimento mais breve e expressivo do es‐
porte adaptado nos EUA e Europa, se deu pelo pioneirismo nos processos de reabilitação
de pessoas com deficiência.



A orientação por profissionais de saúde, a partir da coordenação do cuidado longitudinal
quando do encaminhamento para serviços de saúde de menor complexidade, parece tecer
uma rede de ampliação no número de praticantes de esportes adaptados. Pesquisar a con‐
tinuidade construída entre o esporte de reabilitação e o esporte de alto nível, talvez permi‐
ta identificar processos de construção da visibilidade completamente diferentes dos en‐
contrados no esporte convencional.

Além de indicar a relação do esporte de reabilitação e do esporte de alto nível, Begossi e
Mazo (2016) afirmam que a visibilidade do esporte adaptado se deu principalmente pelos
resultados brasileiros nos Jogos Paralímpicos e demais competições mundiais. Mas apon‐
ta também um aspecto importante da relação entre visibilidade e políticas públicas. Os da‐
dos analisados pelas autoras sugerem um momento de invisibilidade do esporte adaptado
para as políticas públicas. Quais fatores levam o Estado a olhar de forma permanente para
práticas corporais específicas na construção de suas políticas de esporte e lazer? Será
que há algo específico, ou um estudo da visibilidade em geral permite encontrar os deter‐
minantes da (in)visibilidade de certas práticas corporais na construção de políticas
públicas?

Haiachi e colaboradores (2016), em estudo que caracterizou a carreira esportiva do atleta
paralímpico brasileiro, afirma que o profissionalismo no esporte para pessoa com deficiên‐
cia se apresenta como possibilidade após a ampliação nos últimos anos, principalmente
com as estratégias construídas para participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos Rio
2016, dos incentivos financeiros, desenvolvimento das estruturas de treinamento e a cres‐
cente visibilidade dada pela mídia.

Em se tratando da visibilidade construída pela mídia, o destaque não se apresenta no es‐
porte paralímpico enquanto carreira, mas, em formas de pautar a inclusão e a superação
através do esporte. Fato que não pode ser negado já que a identificação com o esporte ao
“assumir a identidade de atleta, novas portas se abrem e o sentimento de incapacidade
cede espaço para o pertencimento” (HAIACHI et al, 2016, p. 3003), além das possibilidades
de ampliação de discussão sobre a deficiência a partir dos megaeventos esportivos.

Os autores levantam outro aspecto para discussão da visibilidade do esporte paralímpico
no Brasil. “Desde os Jogos de 2000, a entidade [Comitê Paralímpico Brasileiro-CPB] investe
na comunicação como uma ferramenta para divulgar o movimento paralímpico no país e
proporcionar a consolidação da carreira de seus atletas” (HAIACHI, 2016, P. 3002-3003).
Ou seja, o aumento da cobertura da mídia, principalmente tentando dar visibilidade mais a
carreira do atleta que a superação e inclusão, é produto de uma ação planejada do CPB
desde 2010.

Almeida (2016), ao analisar aspectos da candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mun‐
do FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, afirma que o discurso de políti‐
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cas públicas que justificam a candidatura de um país não se baseia em fatos que compro‐
vem pretensos legados esportivos.

Um desses legados seria a possibilidade de motivar a população a engajarem na prática
de atividade física. A relação direta entre os megaeventos esportivos e a motivação para
prática de atividade física da população em geral não encontra fundamento em pesquisas
científicas. Os poucos casos de sucesso levam a ignorar os casos malsucedidos. E a redu‐
ção da desigualdade social e econômica sugere maior impacto nos dados de inatividade
física sediar megaeventos esportivos ou transmitir esporte pela televisão (ALMEIDA,
2016).

A autora não se detém a aspectos específicos que pudessem diferenciar os eventos con‐
vencionais e paralímpicos. Mas traz um importante elemento geral que diz respeito a for‐
ma de exploração da visibilidade do esporte em países em desenvolvimento. Ao “não atin‐
gir graus satisfatórios de desenvolvimento em comparação a outros países, a exposição
midiática dessas sedes geralmente passa por uma gestão de imagem para tentar mudar
os preconceitos que cercam essas cidades e países” (ALMEIDA, 2016, p. 73), já que esses
países são classificados como tendo problemas relacionados a renda per capita, índice de
endividamento do país, percentual da população subnutrida, mortalidade infantil, entre
outros.

O único artigo encontrado e que aprofunda na temática da visibilidade do esporte paralím‐
pico tem o título: “A abordagem midiática sobre o esporte paralímpico: o ponto de vista de
atletas brasileiro (MARQUES et al, 2014). Com o objetivo de investigar o ponto de vista dos
atletas sobre conteúdos, meios e abrangência da divulgação midiática, os autores sinteti‐
zaram em três importantes temas, as respostas dos entrevistados.

Os temas 1) divulgação do esporte paralímpico na mídia; 2) divulgação das dificuldades
do atleta com deficiência e/ou seus feitos esportivos e; 3) comparação entre esporte olím‐
pico e paralímpico na mídia, foram tratados a partir da compreensão da existência de
“uma interdependência entre mídia, exposição e acúmulo financeiro no esporte-espetácu‐
lo” (MARQUES et al, 2014, p. 990), que os produtos vinculados ao esporte paralímpico são
apresentados em um mercado altamente competitivo, e de que os “meios de comunicação
colocam-se como ferramentas indispensáveis nesse processo, como forma de dissemina‐
ção de ideias e ideais e promoção de produtos” (p. 990).

Para os entrevistados, não há divulgação satisfatória do esporte paralímpico, por se res‐
tringir a grandes eventos e aos melhores resultados e, apesar de estar em crescimento, a
divulgação no Brasil concorre com outros esportes, principalmente o futebol (MARQUES et
al, 2014).

Não há consenso entre os entrevistados sobre a ênfase nos feitos esportivos ou a explora‐
ção da superação enquanto pessoa com deficiência. As respostas dos atletas reforçam a
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compreensão do alto risco comercial para a mídia, da dificuldade do público relacionar
com o alto rendimento e não com a inclusão da pessoa com deficiência (MARQUES et al,
2014).

Nas respostas, sobre a comparação entre o esporte paralímpico e o olímpico, percebe-se
um descontentamento com a maior cobertura midiática do olímpico, mas, apesar de não
se expressar em todos os entrevistados uma preocupação de comparação direta dos re‐
sultados dessas duas formas de manifestação, devido a especificidade, o maior número
de medalhas em concorrência, entre outros aspectos.

Considerações finais

A análise dos artigos nos permite construir uma agenda de pesquisa sobre visibilidade do
esporte paralímpico. A justificativa está na inexpressiva produção sobre o tema divulgada
por um canal oficial da pesquisa brasileira.

Mesmo os artigos, que o objeto não contemplou a visibilidade do esporte paralímpico, pos‐
sibilitou levantar categorias e determinantes não só de orientação para uma agenda de
pesquisa, como também de uma agenda para mudança no cenário da visibilidade do es‐
porte para pessoas com deficiência.

Aspectos que o artigos analisados indicam que necessitam ser aprofundados em futuras
pesquisas, são: 1) o fenômeno do esporte paralímpico como meio para ampliação da dis‐
cussão do lugar social da pessoa com deficiência; 2) o poder do esporte em pautar a mí‐
dia e a relação desse poder com o financiamento, público e privado (principalmente do
mercado), do esporte como determinante da visibilidade dessa prática na mídia; 3) a in‐
fluência do ídolo paralímpico em comparação ao ídolo esportivo convencional e; 4) fatores
além da mídia, que permitam medir a visibilidade do esporte paralímpico, por exemplo, em
como o sistema de saúde e os processos de reabilitação se apresentam como ‘veículo’ da
visibilidade do esporte paralímpico.
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Visibilidade do Esporte e 
Atleta Paralímpico

Autores:
Vanessa Helena Santana Dalla Déa, Talita Azevedo, Diogo Menezes

Os estudos desenvolvidos nos cursos de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado
podem levar discussões apaixonadas e acaloradas do esporte paralímpico e as muitas va‐
riáveis que envolvem uma grande diversidade de temas como: a relação da sociedade com
as pessoas com deficiência e vice-versa, discussões sobre formação de técnicos e classi‐
ficadores para atuação no esporte paralímpico, analises de condições e características fi‐
siológicas, biomecânicas, anatômicas entre outras, políticas públicas para efetivação do
esporte e da inclusão, acessibilidade e tantos outros diferentes temas. “As possibilidades
de discutir o desporto praticado pelas pessoas em condições de deficiência são inúmeras”
(FLORENCE, 2009, P.23).

Esse trabalho tem como objetivo quantificar, categorizar, apresentar, e discutir os traba‐
lhos de mestrado e doutorado que envolvem o Movimento Paralímpico.

Acreditamos que esses trabalhos dão visibilidade para o esporte paralímpico nos progra‐
mas de pós-graduação no Brasil, suscitam discussões e perceptibilidade que podem resul‐
tar em interesse de outros pesquisadores, e em possibilidade de desenvolvimento dos es‐
portes paralímpicos.

Para esse proposito buscamos os trabalhos na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações,
a qual na data da pesquisa incluindo 115 instituições e mais de 700 mil trabalhos de mes‐
trado e doutorado. Utilizamos como ponto de partidas as palavra-chave Paralímpico e pa‐
raolímpico, considerando a mudança do termo e respeitando-os como sinônimos. Realiza‐
mos também uma busca da palavra olímpico. Buscando analisar o interesse dos cursos de
pós-graduação pelos temas.

Encontramos 54 dissertações e teses com indicação da palavra paralímpico ou paraolímpi‐
co no título, resumo ou palavra-chaves. Encontramos para “Paraolímpico” 21 trabalhos,
“Paralímpico” 33. Ao analisar os títulos e resumos verificamos que nove se repetem e dois
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trabalhos de mestrado e doutorado no Brasil
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trabalhos apesar de citar a palavra paralímpico não estudam o movimento paralímpico, re‐
sultando então em 38 os quais analisaremos qualitativamente nesse capítulo. Sendo oito
trabalhos de doutorado e trinta de mestrado.

Da mesma forma buscamos a presença da palavra olímpico nas mesmas partes dos traba‐
lhos, retiramos os trabalhos repetidos e que não dizem respeito ao movimento olímpico, e
encontramos 185 trabalhos de mestrado e doutorado. Esses primeiros resultados mostram
a predominância dos estudos sobre esportes e movimento Olímpico sobre Paralímpico nos
cursos de pós-graduação.

Ao verificar o ano de defesa dos 38 trabalhos sobre movimento paralímpico encontramos:
um em 2004, dois em 2006, um em 2008, um em 2009, um em 2011, três em 2012, três em
2013, um em 2014, dois em 2015, seis em 2016, sete em 2017, oito em 2018, e dois em
2019. Podemos verificar um aumento significativo a partir de 2016 com a Paralimpíadas
do Rio de Janeiro.

Quanto às instituições de realização dos trabalhos a Unicamp e UFRGS tiveram 05 traba‐
lhos realizados em cada uma, a UFRN e UNB foram responsáveis por 04 trabalhos cada,
Mackenze, UEL, UNESP e UNINOVE por 02 trabalhos e Faculdade Getúlio Vargas, Metodista
de São Paulo, UFAM, UFES, UFMG, UFP, UFSC, UFV, UNIFOR, UNIGRANRIO, UNISINO E USP
por 01 trabalho cada. Outro fato interessante é que esses trabalhos foram desenvolvidos e
deram visibilidade para o esporte paralímpico em programas de pós-graduação de diferen‐
tes áreas como: ciências da saúde, tecnologia, reabilitação, engenharia, história, adminis‐
tração, jornalismo, linguística e arquitetura.

Ao ler os resumos dos trabalhos verificamos as muitas diferentes vertentes e direciona‐
mentos de pesquisa, e como abrangem tanta diversidade foi difícil categorizá-los. No en‐
tanto nesse esforço categorizamos em: Mídia e paralimpíadas (02), Especificidades de es‐
portes paralímpicos (14), Aspectos biodinâmicos do esporte paralímpico (09), aspectos
psicossociais do esporte paralímpico (13).

Mídia e paralimpíadas

Abordando especificamente média e paralimpíadas encontramos apenas dois trabalhos re‐
alizados nos cursos de pós-graduação na base de dados pesquisada. Mesmo assim resol‐
vemos dar destaque nesses colocando em uma análise diferenciada pela equivalência
com o tema desse livro.

A maioria dos artigos científicos que abordam mídia e deficiência buscar verificar de que
forma as pessoas com deficiências são retratadas pelos diferentes tipos de mídias. Nas
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duas dissertações que encontramos sobre o tema a ênfase dada foi diferente, sendo que
uma analisou a percepção das pessoas com deficiência sobre essas publicações e a outra
incorporou a analise crítica da mídia em sua pratica pedagógica.

Mavignier (2013) realizou sua pesquisa de mestrado analisando as revistas Veja, Época e
Isto é, verificando a percepção das pessoas com deficiência sobre publicações de 2012
sobre os jogos paraolímpicos, e nas datas relacionadas à luta das pessoas com deficiên‐
cia. Os resultados indicaram que a representação mais presente no período foi a da supe‐
ração, que as pessoas com deficiência física se incomodam com essa ênfase e querem
ser representadas de uma forma mais humana e inclusiva.

Para Patrinhani (2018) os discursos midiaticamente construídos e divulgados influenciam
a “leitura do mundo” realizada por estudantes e assim buscou em sua pesquisa planejar e
desenvolver uma prática pedagógica na Educação Física escolar voltada à elaboração do
pensamento crítico e autônomo. Para isso analisou com os educandos as mensagens mi‐
diáticas em relação às Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro buscando
desenvolver o ensino da Educação Física crítica e romper a visão estereotipada em rela‐
ção a esse componente curricular.

Especificidades de esportes paralímpicos

Nessa categoria apresentamos trabalhos de mestrado e doutorado que discutem alguma
variável a partir de uma modalidade do esporte paralímpico. Sendo encontrados trabalhos
que discutem esportes paralímpicos e demandas especificas (04), formação e carreira
(03), classificação, organização e conceituação (05), e financiamento e patrocinadores
(02).

Os esportes paralímpicos possuem especificidades que se diferenciam dos esportes con‐
vencionais. Encontramos em nossa pesquisa quatro estudos que buscam responder ques‐
tões sobre essas especificidades como: demandas de deslocamento no basquete de ca‐
deira de rodas, relação entre envergadura e performance no levantamento supino, desem‐
penho no salto em distância paralímpico e os padrões e possíveis irregularidades no jogo
de goalball.

O basquete em cadeira de rodas foi o foco do estudo de mestrado de Carvalho (2018), dis‐
cutindo especificamente aspectos referentes ao estresse fisiológico e às demandas de
deslocamento da modalidade em jogos oficias. Participaram da pesquisa nove atletas de
três equipes da primeira divisão nacional. Os resultados fornecem importantes informa‐
ções relacionadas às demandas de jogos que podem auxiliar na elaboração de treinos
mais específicos.



Amorim (2019) realizou uma pesquisa com 17 atletas do halterofilismo paralímpico e ana‐
lisou a relação entre envergadura e ativação mioelétrica em diferentes grupos musculares
durante o levantamento supino. O estudo traz conclusões que indicam que há relação de
causa e efeito entre a envergadura e ativação mioelétrica na musculatura investigada, evi‐
denciando que a envergadura tem influenciado na seleção natural para para-atletas de le‐
vantamento supino.

O estudo de Silva (2018) teve como objetivo investigar o desempenho do salto em distân‐
cia paralímpico em razão do tipo de comando de transição, da localização do atleta-guia e
da localização em que o saltador se encontrava no momento do comando de transição.
Participaram da pesquisa oito saltadores de nível internacional, com deficiência visual e
seus respectivos atletas-guia. Os resultados mostraram que os comandos por palma e voz,
as localizações do atleta-guia, localização do saltador a distância da tábua podem trazer
melhores índices para o salto.

Morato (2012) realizou um estudo no doutorado sobre os padrões e possíveis irregularida‐
des no jogo de goalball, verificando diferenças no rendimento competitivo das equipes e
para isso analisou os jogos por meio dos princípios ofensivos e defensivos do ciclo auto-
organizacional dos sistemas-equipe. Em sua pesquisa analisou vídeos de dez partidas de
jogos de GoalBall nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008. Foram verificadas variáveis
como: situações que mais precederam os arremessos, influencia da solicitação de tempo,
como aconteceu o ataque, a defesa, as penalidades, sistema tático e técnicas específicas,
entre outros.Apesar de diferentes ênfases e direções os cinco estudos analisados têm em
comum análise de uma especificidade de uma das modalidades paralímpicas.

Analisando formação e carreira no esporte paralímpico elencamos três estudos, sendo que
dois dizem respeito à carreira de treinadores e um sobre a carreira de atletas. Os estudos
têm em comum a discussão com maior ou menor intensidade sobre a necessidade da re‐
flexão e desenvolvimento da formação de técnicos no movimento paralímpico.

Em estudo recente Silva (2018) relata que existe uma grande lacuna nos estudos sobre os
conhecimentos e a aprendizagem do treinador para intervenção nos esportes paralímpi‐
cos. A pesquisadora realizou uma pesquisa que buscou analisar a percepção de quatro
treinadores de Bocha Paralímpica acerca dos conhecimentos necessários para a interven‐
ção profissional. A pesquisa apontou conhecimentos importantes para a intervenção des‐
ses técnicos como conhecimentos específicos do bocha, sobre os atletas, capacidade de
comunicação e proximidade com os atletas, devido aos comprometimentos advindos da
deficiência. Os técnicos ressaltaram as situações de aprendizagens ocorridas no contexto
informal, no dia-a-dia do treino e competições, no compartilhamento das informações com
outros treinadores e profissionais da Bocha Paralímpica, e na observação.

Pena (2018) realizou uma pesquisa de doutorado com quatorze treinadores das seleções
nacionais paralímpicas das modalidades: atletismo e natação abordando diferentes variá‐
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veis quanto a formação e intervenção do professor de Educação Física no esporte paralím‐
pico. Entre as responsabilidades de formação para atuação no esporte paralímpico foram
apontados elementos como: os conteúdos relacionados à classificação desportiva, defici‐
ências e modalidades paralímpicas; prática; isolamento do desporto paralimpíco nos currí‐
culos; possibilidade de aproximação entre Comitê Paralímpico e a Universidade; formação
continuada; experiências de contato com a pessoa com deficiência.

Denardin Cardoso (2016) realizou uma pesquisa que teve como objetivo analisar o desen‐
volvimento da carreira esportiva de atletas paralímpicos no Brasil envolvendo 20 atletas
paraolímpicos das modalidades contemplados pela Bolsa-Pódio do Programa Bolsa-Atleta
do Ministério do Esporte. Os resultados da pesquisa mostram que os principais motivos
pelos quais os atletas iniciam no esporte paraolímpico são oportunidade de Acesso à prá‐
tica, prazer pela prática, Reabilitação e inspiração em ídolos paraolímpicos.

A carreira de treinadores e atletas no esporte paralímpico ainda necessita de muitos estu‐
dos discussões e principalmente de políticas públicas e incentivos.

A cada Jogos Paralímpicos novas modalidade são inseridas, sendo que no primeiro jogos
(Heidelberg em 1972) eram apenas quatro modalidades, e nas ultimas cinco últimas edi‐
ções aumentaram da seguinte forma respectivamente: 2000 em Sydney nove, 2004 em
Atenas treze, 2008 em Beijing dezessete, 2012 em Londres dezoito e em 2016 no Rio de
Janeiro vinte e dois. Esse aumento progressivo exige constantes organizações, classifica‐
ções e conceituações dentro do movimento paralímpico. Na nossa pesquisa encontramos
nos trabalhos de mestrado e doutorado cinco estudos nesse sentido.

A classificação é um desafio para o esporte paralímpico e é fundamental para que as com‐
petições ocorram de forma mais justa agrupando atletas com condições de participação
do esporte parecidas e verificando a elegibilidade das pessoas para participar do esporte.
Gatti (2013) realizou um estudo de mestrado discutindo e propondo um sistema de classi‐
ficação dos atletas no esporte paralímpico handebol. Relata que o handebol é um esporte
paralímpico novo que surgiu em 2005 e que não havia um sistema de classificação funcio‐
nal próprio para a modalidade.

Oliveira (2017) realizou um estudo envolvendo o basquetebol em cadeira de rodas que teve
como objetivo analisar os níveis de classificação funcional e correlacionar com parâme‐
tros isocinéticos da articulação do ombro de 22 atletas. Na conclusão o pesquisador rela‐
ta que a ampla variabilidade de fatores como tipo de lesão, etiologia e gênero dificultou a
análise dos dados e indica que em estudos futuros amostras mais homogêneas sejam
utilizadas.

Em sua pesquisa de mestrado Schumacher (2018) analisou a estrutura organizacional do
judô paralímpico brasileiro e seu funcionamento. O autor relata que o judô paralímpico tem
apresentado resultados significativos, mas que sua organização é bastante recente. Relata
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ainda que verificou em seus estudos que o judô paralímpico tem se utilizado das mesmas
organizações do judô convencional, o que pode ser repensado buscando independência e
autossuficiência com criação e organização de federações estaduais representativas da
modalidade.

O Para-Taekwondo foi objeto de estudo no mestrado de Patatas (2012) e teve como objeti‐
vos gerais apresentar aos profissionais da área da Educação Física conhecimentos sobre
a modalidade em nível nacional e internacional e tecer considerações sobre os caminhos
que ainda necessitam ser percorridos. Para a pesquisa foram realizadas dezessete entre‐
vistas com professores e técnicos de Taekwondo convencional que trabalham com a mo‐
dalidade no Brasil, e com sete professores/técnicos envolvidos com o ParaTaekwondo no
Brasil, Canadá, México, Guatemala e Venezuela. O trabalho conclui que a estruturação e
desenvolvimento do Para-Taekwondo no continente Americano está iniciando, necessitan‐
do de melhor preparação de professores e ambientes que cercam essa prática.

Oliveira (2019) realizou seu estudo de mestrado intitulado “O atleta com deficiência no
contexto paraolímpico: uma análise dos frames que entram no jogo”, que está vinculado ao
projeto de desenvolvimento do Dicionário Paraolímpico. A pesquisa investiga uma rede de
conceitos sobre o movimento da pessoa com deficiência, o atleta paraolímpico e Paralim‐
píadas em bibliografias, documentos oficiais, vídeos e textos jornalísticos do período dos
Jogos Paraolímpicos de 2016. Por meio dos resultados pode se verificar que a concepção
de atleta paraolímpico se aproxima de atleta olímpico, mas que os frames de pessoa com
deficiência construído pela sociedade deixa resquícios.

Considerando o desenvolvimento do movimento e modalidades paralímpicas mais estudos
dessa natureza precisam ser realizados, minimizando a lacuna que se aumenta
gradativamente.

Como em qualquer esporte de alto rendimento, o financiamento e patrocínio é fundamen‐
tal para a sobrevivência do esporte paralímpico. Encontramos dois trabalhos que fazem
essa discussão.

Rodrigues (2016) realizou uma pesquisa que analisou o processo de formulação, imple‐
mentação e avaliação do Programa Bolsa-Atleta do Governo Federal, analisou a aplicação
e a influência do benefício na preparação esportiva do atleta. Em sua pesquisa realizou en‐
trevistas semiestruturadas, aplicação de questionários e análise de documentos. Entrevis‐
tou dez pessoas entre gestores esportivos, auditores fiscais e consultores legislativos, e
aplicou questionário com 6.132 atletas praticantes de modalidades olímpicas e paralímpi‐
cas, contemplados com a bolsa-atleta em 2015. Os resultados indicam que o Programa
Bolsa-Atleta cumpre o papel de auxiliar o atleta na preparação esportiva, mas que existem
entraves na avaliação e implementação do Programa.
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Marques (2015) realizou um estudo para analisar a percepção dos espectadores/consumi‐
dores a respeito dos patrocínios do esporte Olímpico e Paralímpico Brasileiro: o Comitê
Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Por meio de questionários foi possí‐
vel verificar que a percepção dos consumidores sobre os patrocinadores de ambas as or‐
ganizações esportivas é parecida.

Aspectos biodinâmicos do esporte paralímpico

Entre os estudos realizados nos cursos de pós-graduação que encontramos na Biblioteca
Digital de Dissertações e Teses caracterizamos como estudos que dizem respeito à aspec‐
tos biodinâmicos do esporte paralímpico estudos que abordam variáveis da saúde (05), fi‐
siológicas (02), e relativas à tecnologia assistiva (02).

Os próximos cinco estudos à serem apresentados dizem respeito à aspectos relativos à
saúde e à agravos dessa, discutindo variáveis como lesões, patologias, equilíbrio e quali‐
dade de vida.

O estudo de Coelho (2017) analisou o estado de saúde e desfechos indesejáveis do espor‐
te paralímpico. A autora relata que a prática do esporte paralímpico pode diminuir os agra‐
vos de saúde presentes na vida da pessoa com deficiência, mas que também podem favo‐
recer lesões e outros desfechos indesejáveis. As conclusões da pesquisa são que a menor
dificuldade relatada no autocuidado por pessoas com deficiência que praticam esportes
pode predizer desfechos indesejáveis.

Gurgel (2017) realizou uma pesquisa que verificou as percepções sobre a qualidade de
vida e sua influência em atletas paraolímpicos com lesão medular. Os resultados indica‐
ram que a prática do esporte paralímpico trouxe a melhoria de aspectos sociais, controle
emocional, controle motor, e benefícios para a saúde.

Lopes (2013) realizou uma pesquisa na modalidade futebol de sete para avaliar o equilí‐
brio postural de 28 sujeitos, sendo 14 atletas e 14 não-atletas. Esse esporte é praticado
por pessoas com sequela de paralisia cerebral que naturalmente possuem dificuldades no
equilíbrio. Nessa pesquisa os resultados mostraram que os atletas apresentavam menos
equilíbrio que os não atletas, reforçando a necessidade de um trabalho especifico para
melhora dessa capacidade física.

A intensidade e frequência nos treinamentos e competições exigidas no esporte paralímpi‐
co podem aumentar os índices de lesões esportivas traumato-ortopédicas. Assim a pes‐
quisa de Vital (2011) teve como objetivo analisar as lesões traumato-ortopédicas mais fre‐
quentes nos atletas paraolímpicos e suas características. Participaram do estudo 82 atle‐
tas paraolímpicos da Seleção Brasileira de Atletismo, Halterofilismo, Natação e Tênis de
mesa. Os resultados apontaram que em todos os esportes pesquisados o predomínio das



lesões músculo-tendíneas apareceu, tendo como localização no atletismo, lesões nos
membros inferiores, no halterofilismo na coluna vertebral e membros superiores, na nata‐
ção e no tênis de mesa, nos membros superiores e coluna vertebral.

Prevenção de lesões e melhora do rendimento de atletas cadeirantes do paratletismo de
lançamentos de dardo e disco foi a discussão proporcionada pelo trabalho de mestrado de
Pinto (2018). Considerando que a presença de lesões é constante e que essa atrapalha a
performance do atleta, a pesquisa teve como abordagem metodológica a Análise Ergonô‐
mica do Trabalho. Os resultados indicaram a adoção de diferentes modos operatórios, pe‐
los atletas, nos contextos de treino e competição, sendo que alguns favorecem as Lesões
musculoesqueléticas, e inibem melhores rendimentos.

Apesar de os pesquisadores apontarem o desgaste e agravos da saúde de atletas com de‐
ficiência de alto rendimento, provenientes do excesso de treinamento, os estudos apontam
em algum momento os benefícios do esporte paralímpico para esses atletas.

As influências de demandas fisiológicas no esporte paralímpico foram estudadas em dois
trabalhos que encontramos, um sobre demandas fisiológicas com o esporte e outro sobre
a influência de uma demanda fisiológica imposta antes de uma prática paralímpica.

A pesquisadora Seron (2016), em sua tese de doutorado analisou a demanda fisiológica do
jogo de basquete em cadeiras de rodas de acordo com os tipos de deficiência, classifica‐
ção funcional e posição em quadra. Passa isso avaliou 34 atletas do sexo masculino, de
cinco equipes da primeira divisão nacional e utilizou medidas de frequência cardíaca, vari‐
abilidade de frequência cardíaca, concentração de lactato sanguíneo, carga interna e corti‐
sol salivar durante os jogos. Entre os resultados pode-se verificar que o basquete de cadei‐
ras de rodas é bastante exigente em relação ao estresse cardiovascular, e que as diferen‐
tes deficiências motoras respondem fisiologicamente de maneira diferenciada ao jogo.

Rego (2016) realizou uma pesquisa sobre efeito da estimulação transcraniana por corrente
contínua sobre o controle do movimento em para-halterofilistas. Participaram do estudo
oito atletas, que receberam a estimulação transcraniana antes de executar o movimento.
Por meio de filmagem foi possível ver que a técnica modificou trouxe modificações do mo‐
vimento. Os resultados indicam que a estimulação proposta proporciona efeitos diferentes
de acordo com a deficiência.

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) Tecnologia assistiva são produtos,
equipamentos, serviços e outros elementos que buscam promover a funcionalidade, me‐
lhorando a participação da pessoa com deficiência, com autonomia, independência, quali‐
dade de vida e inclusão social. A tecnologia assistiva ou ajuda técnica tem sido desenvol‐
vida dentro e fora do esporte e encontramos dois trabalhos que abordam esse assunto nos
programas de pós-graduação do Brasil.
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Marques (2017) analisou em sua pesquisa a análise dos fatores ambientais associados ao
esporte paraolímpico e a influência das tecnologias assistivas. Participaram do estudo 63
indivíduos praticantes de esporte paraolímpico. Os resultados desse estudo revelaram que
a tecnologia assistiva atua no esporte paralímpico tanto como barreira, quando não é ade‐
quada, quanto como facilitador, promovendo melhor desempenho e satisfação dos atletas.

Cordovil Junior (2016) realizou seu estudo de mestrado sobre uma proposta de Sistema de
localização e correção de trajetória para atletas com deficiência visual em modalidade de
corrida em pista. O autor relata que na corrida paralímpica para cegos o atleta necessita
de um guia humano para sua participação, que corre ao seu lado com uma corda que os
une segurando na mão. Discute a dificuldade em se ter uma pessoa que tenha as mesmas
condições do atleta cego, e que problemas como falta de afinidade ou dificuldades nas
tratativas profissionais podem trazer transtornos no treinamento. Assim propõe um siste‐
ma que traz autonomia para o atleta cego por meio de uma proposta de um dispositivo de
correção de trajetória em corridas paralímpicas de atletismo.

Aspectos psico-sociais do esporte paralímpico

Os aspectos psico-sociais e suas relações com o esporte paralímpico foi outra categoria
encontrada na nossa pesquisa com trabalhos que abordavam: identidade e sociedade (08),
motivação e qualidade de vida (02), barreiras, facilitadores e mobilidade (03).

Dentre os estudos de mestrado e doutorado estudados verificamos oito que buscam anali‐
sar o relato das pessoas com deficiência sobre a influência do esporte paralímpico na
identidade, na visão que a sociedade tem sobre a deficiência e sobre a inclusão social ou
escolar. Nesses trabalhos são discutidos questões como: qual a relação dos esportes pa‐
ralímpicos nos papéis e valorização sociais que os atletas desempenham? Como foi a tra‐
jetória de atletas paralímpicos, história de vida, preconceitos sofridos, dificuldades encon‐
tradas, participação e experiência? E como foi a inclusão escolar de pessoas que hoje vi‐
venciam a inclusão no meio esportivo e na sociedade?

O trabalho realizado por Cidade (2004) analisou o relato de mulheres atletas paralímpicas
selecionadas para a Paraolimpíada de Sydney em 2000. As entrevistas foram realizadas
dentro da Vila Paralímpica envolvendo 10 atletas e buscou investigar como essas estabe‐
lecem relações e interdependências entre os diferentes papéis sociais que exercem. O es‐
tudo verificou que os papéis sociais se misturam, mas os estigmas se modificam depen‐
dendo de onde a pessoa se encontra. Realizando papeis social comuns o estigma da defi‐
ciência total permanece, mas quando assume o papel de atleta paralímpico vivência valori‐
zação e outro olhar da sociedade.
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Investigar a trajetória de 20 atletas de ouro nas Paralimpíadas de Atenas 2004 e as percep‐
ções sobre o sucesso foi o objetivo do estudo desenvolvido por Florence (2004). Por meio
de entrevista verificou-se a trajetória dos atletas no segmento e Educação Física escolar,
envolvimento com o desporto adaptado, o olhar da mídia, o apoio familiar, a importância
do apoio financeiro e as possíveis contribuições para com o desporto adaptado. Verificou-
se que para essas pessoas o esporte paralímpico foi importante na (re)construção de vida,
com a conquista da segurança, a recuperação da autoestima, a ampliação das oportunida‐
des e as percepções de potenciais, trazendo benefícios orgânicos, familiares, sociais e
financeiros.

A participação de atletas com deficiência visual sul-rio-grandenses nos Jogos Paralímpi‐
cos, nas edições de 1984 até 2012 foi analisada por Carmona (2015). Por meio de entre‐
vistas e estudos bibliográficos e documentais o pesquisador traz em sua dissertação de
mestrado três estudos que são independentes, mas que se relacionam. O primeiro apre‐
senta o cenário histórico dos esportes para pessoas com deficiência visual na cidade de
Porto Alegre, enfocando as instituições responsáveis. O segundo estudo teve como foco o
depoimento de três mulheres atletas paralímpicas sul-rio-grandenses com deficiência visu‐
al. E o terceiro apresenta o percurso de dois medalhistas com deficiência visual do estado
do Rio Grande do Sul praticantes de esportes coletivos nos Jogos Paralímpicos. O pesqui‐
sador conclui que os atletas pesquisados, apesar de poucos, possuem históricas únicas,
que ao serem somadas, contribuem para a construção do cenário histórico da participação
brasileira no evento.

Em sua pesquisa de mestrado Benfica (2012) entrevistou dez atletas paralímpicos brasilei‐
ros medalhistas de, pelo menos, uma Paralimpíada com objetivo de conhecer a trajetória
esportiva desses, discutindo o processo de aderência ao esporte adaptado, as dificulda‐
des enfrentadas pelos atletas ao longo da carreira esportiva e as mudanças positivas pro‐
porcionadas pelo paradesporto. Foi possível verificar no estudo que os fatores que favore‐
cem a aderência ao esporte paralímpico relatados são: influência dos programas de reabi‐
litação, técnicos, treinadores envolvidos no paradesporto e de familiares. Os atletas relata‐
ram que o esporte paralímpico traz benefícios como: melhor aceitação pessoal; aumento
de oportunidades econômicas, culturais e educacionais gerado pela profissionalização es‐
portiva; e aumento do reconhecimento social do atleta e da sua identificação como herói,
ídolo, exemplo a ser seguido. A pesquisa aponta que: “Todas essas transformações, se‐
gundo as narrativas, incrementaram suas relações pessoais e sociais e contribuíram na
melhoria da qualidade vida” (p.10).

Montenegro (2017) realizou uma pesquisa no Mestrado em jornalismo e teve como objeti‐
vo produzir um livro-reportagem sobre cinco atletas paraibanos que competiram nas Para‐
limpíadas Rio 2016. O livro-reportagem é efetivado com entrevistas aprofundadas e nesse
estudo os atletas relataram como iniciaram suas atividades no paradesporto, a história de
vida, os preconceitos sofridos, as dificuldades por conta da deficiência para poder compe‐
tir, assim como a participação e experiência durante os Jogos.
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Souza (2014) analisou o papel e a importância da prática de esporte na dinâmica social e
na reinvenção da identidade vivida por dez atletas com deficiência da modalidade atletis‐
mo. Como vimos, o autor também relata a necessidade de estudos a respeito do esporte
paralímpico e a respeito da identidade social de pessoas com deficiência que praticam es‐
porte. Relata ainda que estudos dessa natureza podem auxiliar na consolidação das pes‐
soas com deficiência como potência nos Jogos Paraolímpicos.

Novaes (2006) em sua pesquisa analisou os significados culturais que vêm sendo atribuí‐
dos aos atletas com deficiência física que utilizam cadeira de rodas, e formas de potencia‐
lizar seu uso. A partir das observações no meio esportivo e social a pesquisa aponta que,
percebendo a relação corpo-tecnologia, é possível reconhecer possibilidades de perceber
esses corpos como híbridos, ciborgues, potencializados tecnologicamente, podendo visua‐
lizar rupturas com as concepções construídas culturalmente.

A inclusão escolar da pessoa com deficiência foi objeto de estudo de Marsiglia (2016),
que optou em investigar essa variável por meio de relato de cinco atletas paralímpicos. As
hipóteses do estudo que se confirmaram com os resultados foram que a escola a escola
regular não consegue realizar a inclusão da pessoa com deficiência, promovendo apenas
sua inserção, e que o esporte promove a “ecologia da ação e auxilia o desenvolvimento do
ser”.

Apesar de diferentes ênfases esses estudos têm em comum dar protagonismo para as
pessoas com deficiência praticantes do esporte paralímpico enfatizando sua percepção
sobre inclusão, sociedade e identidade. Abordando motivação e qualidade de vida elenca‐
mos dois trabalhos com uma tese de doutorado e um trabalho de mestrado.

A validação de um instrumento de motivação para pratica do esporte paralímpico, para
competições e superação da derrota e manutenção das vitórias foi o objetivo do estudo de
Hirota (2017). A pesquisa envolveu 771 paratletas e mostrou que o instrumento escolhido
chamado TEOSQ é adequado para avaliação da motivação desse público. Concluiu-se que
os para-atletas têm tendências motivacionais do tipo orientação para tarefa, apresentando
preocupação em aprender, em se desenvolver e em cooperar com os companheiros de
equipe, julgando que seus resultados de sucesso são decorrentes de seu esforço pessoal,
e não ao acaso.

A análise dos fatores que influenciam a qualidade de vida de atletas paraolímpicos em am‐
bientes de treinamento e competição foi objeto de pesquisa de Parreiras (2008). Fizeram
parte do estudo 144 atletas de 13 diferentes modalidades esportivas. Os resultados indi‐
caram que a maioria dos atletas se encontra satisfeita com a sua qualidade de vida

As barreiras e acessibilidade estão tão embrenhados no cotidiano das pessoas com defici‐
ência que fazem parte inclusive do conceito de pessoa com deficiência. Segundo o artigo
segundo da Lei Brasileira de Inclusão (13146/2015) são pessoas com deficiência aquelas
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o



qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efe‐
tiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim o estudo
das barreiras, facilitadores e mobilidades são pertinentes e fazem parte das diferentes vi‐
vencias da pessoa com deficiência na sociedade, inclusive no esporte. No entanto só en‐
contramos três estudos nesse sentido.

Araújo (2017) analisou elementos facilitadores e dificultadores para a prática da natação
de pessoas com deficiência física no Centro Olímpico e Paralímpico em Ceilância (DF). A
pesquisadora relata que a natação é uma prática bastante procurada pelas pessoas com
deficiência física que deve ser valorizada e ter seus benefícios divulgados. Relata que os
principais fatores interferentes para essa prática verificados foram: o tipo e a severidade
da deficiência, a dor, o peso corporal, o condicionamento cardiorrespiratório, a personali‐
dade, o estado de humor, a experiência prévia com esportes, o apoio familiar, a integração
social, a informação, a gestão e a atitude profissional, além das particularidades do ambi‐
ente aquático, da acessibilidade arquitetônica e urbanística, das instalações aquáticas e
do transporte.

Teodoro (2007) realizou sua pesquisa de mestrado por meio de entrevistas com cinco atle‐
tas paralímpicos com deficiência física e visual que residem em São Paulo, com objetivo
de identificar, descrever e analisar as condições dificultadoras ou facilitadoras encontra‐
das na prática de atividades esportivas. Verificou que a reabilitação tem favorecido o in‐
gresso no esporte paralímpico, e que muitas barreiras são encontradas para a pratica do
esporte, desde as aulas de educação física na escola até o ingresso e treinamento no es‐
porte paralímpico, como: transporte adaptado, locais apropriados para treinar, preconceito,
problemas financeiros, e falta de preparo de profissionais. Os atletas pesquisados dizem
que não existem elementos que facilitam a prática do esporte paralímpico, mas o pesqui‐
sador verificou que fatores como apoio familiar e incentivo financeiro oferecido pelo go‐
verno podem atuar nesse sentido. Os resultados da pesquisa apontam ainda que o esporte
de alto rendimento necessita de divulgação para toda a sociedade e de políticas públicas.

Freitas (2018) realizou seu doutorado em História, Política e Bens Culturais, analisando a
influência dos megaeventos que aconteceram no Rio de Janeiro como fatores que ajuda‐
ram a tornar a cidade como uma cidade inteligente. O pesquisador relata que o trabalho
parte das vivencias da cidade de grandes tragédias e da necessidade de se adequar e tor‐
nar segura para megaeventos.

Considerações finais

A análise dos dados verificados nos 38 trabalhos (Teses e Dissertações) pesquisados na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses é Dissertações (BDTD) relacionados ao movimento
paralímpico, fica evidente por meio do levantamento dos fatores quantitativos na produção
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destes trabalhos, constatou se um crescimento significativo (principalmente após às Para‐
limpíadas de 2016 no Rio de Janeiro). Na maioria destes trabalhos possuem discussões e
perceptibilidades que podem influenciar interesse de outros pesquisadores sobre o tema
do esporte paralímpico, e inclusive, na possibilidade do desenvolvimento paralímpico. Po‐
dem levantar discussões envolvendo outros temas importantes e que podem contribuir na
área da inclusão, da acessibilidade e do esporte paralímpico, como; relações da sociedade
com pessoas com deficiências, formação de técnicos, classificadores para atuação no es‐
porte, condições fisiológicas, biomecânicas, anatômicas entre outros. Após a quantifica‐
ção dos trabalhos, buscou-se categorizar as diferentes vertentes e dar um direcionamento
objetivo de análises dos trabalhos, em quatro categorias distintas.

A primeira categoria estudando aspectos específicos desse livro sobre mídia e paralimpía‐
das encontramos, 2 trabalhos evidenciaram formas que às pessoas com deficiência são
representadas pelo Jornalismo, valendo-se de representações midiáticas de assistencialis‐
mo, inclusive pessoas com deficiência se incomodam muito com estas ênfases, querendo
realmente serem representadas de uma forma mais humana é inclusiva, outro trabalho,
buscou analisar como os discursos midiáticos influenciam a “leitura do mundo” utilizando
práticas pedagógicas nas aulas de educação física, é com o intuito de que o aluno desen‐
volva pensamento crítico é autônomo.

Na segunda categoria que chamamos de “Especificidades de esportes paralímpicos” verifi‐
camos trabalhos com diferentes ênfases que discutem variáveis a partir de uma modalida‐
de do esporte paralímpico.

Abordando esportes paralímpicos e demandas específicas foram verificados em 4 traba‐
lhos, buscaram responder questões sobre as diferenças é especificidades com o esporte
convencional, consideramos alguns fatores destacados pelos autores que influenciam di‐
retamente os atletas em seus rendimentos esportivos dos quais foram; demandas dos
deslocamentos, envergadura, performance é desempenho. Destaca-se que os pesquisado‐
res foram motivados pela necessidade e vontade de conhecer as especificidades das cin‐
co modalidades paraolímpicas estudadas, buscando informações sobre o que essas mo‐
dalidades se diferem das olímpicas.

Os 3 trabalhos discutiram sobre Formação e Carreira dos atletas é treinadores paralímpi‐
cos, consideramos é destacamos nestes trabalhos a importância da reflexão é desenvolvi‐
mento da formação dos atletas é técnicos e da necessidade de haver mais estudos é dis‐
cussões sobre a carreira destes profissionais é de haver mais políticas públicas favoráveis
ao esporte paralímpico, com mais incentivos para o esporte é o atleta. Outro fato relevan‐
te, é que de acordo com os relatos dos técnicos, eles só aprenderam a ser treinadores na
interação com as pessoas com deficiência, ou seja, falta formação qualificada e iniciativas
pois aqui, a especialização partiu do acaso.
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Os 5 trabalhos envolveram “Classificação, Organização é Conceituação”, consideramos
que o desenvolvimento destes temas se revelou de grande importância para o desenvolvi‐
mento do esporte paralímpico, tendo em vista a ascendente inserção de novas modalida‐
des nos jogos paralímpicos, que em 2016 subiu para vinte é duas modalidades. Essa cate‐
goria trouxe alguns estudos sobre os desafios é a importância classificação funcional dos
atletas, a importância das estruturas organizacionais, como por exemplo, na criação de or‐
ganizações de federações estaduais para representar as modalidades. Demonstraram ain‐
da que a estruturação é o desenvolvimento dos esportes paralímpicos no continente ame‐
ricano está apenas iniciando é coloca a necessidade de haver melhor preparação de pro‐
fessores e ambiente para que haja melhoras no desenvolvimento das modalidades. Con‐
ceitualmente considera-se que a concepção do atleta paralímpico se aproxima do olímpi‐
co, mas que os frames de pessoa com deficiência construído pela sociedade deixa
resquícios.

“Financiamentos é Patrocinadores” do esporte paralímpico, foi abordado por apenas 2 tra‐
balhos, consideramos que o esporte paralímpico requer maior é melhores apoios, atletas
destacaram um importante benefício o “Programa Bolsa-Atleta”, um programa que busca
auxiliar o atleta, no entanto, constatou-se entraves na pesquisa de avaliação é implementa‐
ção do programa é reparasse aos atletas, ou seja, poucos atletas de alto rendimento rece‐
bem este benefício. Sobre os patrocínios, a pesquisa do único trabalho encontrado mos‐
trou que as percepções são parecidas entre consumidores/espectadores de ambas organi‐
zações esportivas (olímpico é paralímpico), porém, devido a falta de outros trabalhos rela‐
cionados ao patrocínio do esporte paralímpico, não se pode considerar que tais percep‐
ções de consumidores/espectadores a respeito dos patrocínios sejam parecidas.

Dentro da categoria “Aspectos biodinâmicos do esporte paralímpico” verificamos trabalhos
relativos ao funcionamento biológico e a utilização de tecnologia para sua melhora dentro
do esporte paralímpico.

Sobre os 5 trabalhos encontrados discutem “Saúde”, considerando os efeitos positivos e
negativos de se ser um atleta de auto rendimento. Evidenciaram aspectos tanto positivos
como: os benefícios que o esporte traz para a saúde do atleta, melhorias nos aspectos so‐
ciais, controle emocional é no controle motor. No entanto, alguns aspectos negativos
(agravos), como fatores de desgaste é excesso de treinamento podem resultar em lesões
e alguns tipos de traumas para os atletas.

Os únicos dois trabalhos encontrados dizem respeito às influências das demandas fisioló‐
gicas no esporte paralímpico, um tratando das demandas fisiológicas com o esporte é ou‐
tro sobre a influência de uma demanda fisiológica imposta antes de uma prática paralímpi‐
ca com o conhecimento do atleta das suas demandas fisiológicas. Nestes dois trabalhos,
consideramos o quanto às novas tecnologias na área da saúde contribuem para apresen‐
tar às demandas fisiológicas dos atletas de alto rendimento favorecendo-o no conheci‐
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mento dos seus limites fisiológicos é contribuindo para seu planejamento, do técnico é no
desempenho individual e do time.

Sobre “Tecnologias Assistivas”, evidenciou-se 2 trabalhos considerando a importância do
desenvolvimento destas tecnologias dentro é fora do esporte. Os trabalhos destacaram fa‐
tores ambientais no esporte paralímpico e às influências das tecnologias assistivas, outra
dessas tecnologias é um sistema utilizado pelo cego, tal sistema possibilita maior autono‐
mia dessas pessoas uma vez não haverá necessidade do atleta guia.

Na categoria “Aspectos psicossociais do esporte paralímpico” incluímos trabalhos que dis‐
cutem questões psicológicas, relação com a sociedade e fatores que influenciam nessas
questões.

Com estudos direcionados à inclusão, papel social e identidade do atleta paralímpico des‐
tacamos 8 trabalhos e verificou-se diferentes ênfases dos autores nas abordagens. Os tra‐
balhos apresentaram aspectos de valorização do atleta em detrimento do esporte pratica‐
do, a trajetória dos atletas, suas histórias de vida, os preconceitos é dificuldades, a inclu‐
são escolar e a vivência no esporte e na sociedade. Enfatizam aquele indivíduo que antes
era esquecido pela sociedade, mas que agora, com seu empenho e dedicação, conquista
um nome, podendo representar seu país. Verificou-se que grande parte das pessoas com
deficiências sentem-se estigmatizados, mas quando assumem papel de atleta paralímpico,
sentem-se valorizados perante a sociedade, reconhecem inúmeros benefícios e conquistas
que o esporte representa na construção de suas vidas, como: conquistas pessoais adquiri‐
das, a conquista da segurança, recuperação da autoestima, ampliações de oportunidade,
percepções de potenciais individuais, aprimoramentos culturais e educacionais advindos
da profissionalização esportiva, melhoras financeira, além de inúmeros benefícios orgâni‐
cos. Inclusive os relacionamentos interpessoais destes atletas são beneficiados com a
aceitação pessoal. Sobre questões dificultadoras os atletas relataram em comum barrei‐
ras presentes do esporte paralímpico, como: o preconceito, a falta de patrocinadores, a
baixa divulgação midiática, despreparo de profissionais e a falta de acessibilidade em es‐
paços urbanos e esportivos. Uma outra dificuldade colocada e na fase de inclusão escolar,
em que as escolas regulares não conseguem realizar a inclusão da pessoa com deficiên‐
cia por fatores como: a falta de profissionais capacitados, falta de estrutura arquitetônicas
adequadas nas escolas com adaptações acessíveis que contemplem a todas pessoas com
deficiência.

Os 3 trabalhos “Barreiras, Facilitadores é Mobilidade”, os fatores em comuns relatados nos
trabalhos consideramos às características mais expostas nos trabalhos foram desde fato‐
res de saúde é a própria condição da deficiência dos atletas, fatores sociais, familiares,
falta de informação sobre o esporte, gestão inadequada, profissionais incapacitados, bar‐
reiras arquitetônicas é urbanísticas de acessibilidade, preconceito, dificuldades financei‐
ras é a falta de apoio dado pelo governo. Consideramos portanto, os inúmeros entraves
quando se observa a respeito das barreiras é sobre os facilitadores da mobilidade dos
atletas pesquisados, entende-se que o esporte paralímpico necessita de um melhor apoio
das políticas públicas, assim como maior divulgação para sociedade, entretanto os relatos



dos atletas nestes trabalhos, denota um descaso com relação aos direitos de acessibilida‐
de às pessoas com deficiência de acordo com o artigo segundo da Lei Brasileira de Inclu‐
são (n°13146/2015), ou seja, os atletas relataram que infelizmente não existem elementos
que facilitem a prática de um esporte paralímpico no Brasil.

Quando se discute visibilidade do esporte paralímpico pensa-se logo na visibilidade na mí‐
dia na televisão, nos jornais e nas rádios. Mas enquanto professores e discentes de uma
universidade pública a questão sobre “e a visibilidade que temos dado ao esporte paralím‐
pico dentro das universidades?” apareceu como questão necessária de ser discutida. Veri‐
ficamos que precisamos de mais estudos que abordem o esporte paralímpico nas diferen‐
tes áreas. Acreditamos que a universidade tem muito a aprender com o movimento, espor‐
tes e atletas paralímpicos. Ao mesmo tempo a universidade também pode contribuir com
a melhora do desenvolvimento e da visibilidade do esporte paralímpico.

Muitas ênfases e caminhos poderiam ser tomadas nesse trabalho, mas tínhamos que es‐
colher um direcionamento, certamente ficaram lacunas que podem e devem incentivar no‐
vos e muitos outros trabalhos acadêmicos nas universidades.
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Visibilidade do Esporte e 
Atleta Paralímpico

Autores:
Vanessa Helena Santana Dalla Déa, Lara Vitória Guimarães, Diogo Menezes, Natália Lima, Geo-
vana Ramos, Talita Azevedo, Gleyson Batista Rios, Haryelle Santo, Cleomar Rocha, Júlia Maria-
no Ferreira, Natália Borges Xavier, Tatiane Hilgemberg.

Esse capitulo tem como objetivo apresentar os esportes paralímpicos, indo ao encontro da
intensão desse livro de discutir e dar visibilidade para os esportes paralímpicos. Inicial‐
mente traremos informações que consideramos importantes para que o leitor entenda a
importância e os caminhos do esporte para pessoas com deficiência, trazendo o movimen‐
to de luta desse grupo por uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva e onde o movi‐
mento paralímpico se encaixa nesse contexto. E apresentaremos brevemente informações
de cada uma das 24 modalidades paralímpicas programadas para as Paralímpiadas de Tó‐
quio 2021.

2. O movimento de luta das pessoas com deficiência e o
movimento paralímpico

A sociedade vem optando seguidamente pela concepção do sentido de sua existência por
meio da produção, da produtividade, da máquina, do rendimento, da maximização, da oti‐
mização, e da eficiência. A busca enlouquecida pela eficiência proporciona no homem atu‐
al a incorporação da aversão pela deficiência. São muitas as bibliografias e relatos que
comprovam que, desde os mais remotos da civilização, a relação das pessoas em geral
com as pessoas com deficiência foi e é permeada por muitos preconceitos, estigmas e ro‐
tulações negativas (SILVA, 2009, DALLA DÉA, 2009, RIBAS, 2007, ROSA, 2007, CAMPBELL,
2001, VELHO, 1989, AMARAL, 1998, CHEVIGNY, 1946). Esta visão dificulta a inclusão e a
efetivação de direitos da pessoa com deficiência na nossa sociedade.

O movimento de luta da pessoa com deficiência por uma sociedade mais justa, igualitária
e inclusiva tem percorrido longo caminho de resistência e vitórias. Até 1850 aproximada‐
mente essas pessoas viviam em sua maioria em uma realidade de exclusão quando sur‐

1. Esportes paralímpicos
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gem as escolas e instituições especiais que se engajaram para reabilitação e educação
das pessoas com deficiência. Apesar de um avanço essas instituições segregavam essas
pessoas separando-as de acordo com suas deficiências e necessidades. Assim em 1854
surge a Escola Benjamin Constant para cegos, em 1856 surge o Instituto Nacional de Edu‐
cação para Surdos, em 1932 surge a Pestalozzi e em 1954 surgem as APAEs que se dedi‐
cam para educação de pessoas com deficiência intelectual, e em 1950 surgem as institui‐
ções de atendimento às pessoas com deficiência física impulsionadas pelo surto de polio‐
mielite (LANNA JUNIOR, 2010).

Nesse movimento de busca por melhor condições de reabilitação e é que surge os espor‐
tes para pessoas com deficiência para atender os feridos de guerra em Aylesbury, Inglater‐
ra. Após a segunda guerra mundial em 1940, o uso do esporte adaptado como reabilitação
foi utilizado devido aos seus aspectos terapêutico e de integração social que possibilita‐
ram aos recém-condicionados a deficiência física a sua visibilidade como “eficiente” para
a sociedade (ARAÚJO, 1997).

Em 1948 houve a primeira competição oficial de pessoas com deficiências, que ocorreu no
hospital de Stoke Mandeville, próximo a Aylesbury na Iglaterra, com a realização dos jogos
de Stoke Mandeville sobre influência do médico precursor dos métodos de reabilitação
através dos esportes e criador do Centro Nacional de Lesionados Medulares do Hospital
de Stoke Mandeville, o neurologista Ludwig Guttmann. Com a difusão do método de Gutt‐
mann pelo mundo, em 1952, aconteceram os primeiros jogos internacionais de Stoke Man‐
deville. Oito anos depois, 1960, em Roma, acontecia a primeira Olimpíadas para pessoas
com deficiência, dando origem aos jogos paralímpicos. (COSTA; SOUZA, 2004).

Esse movimento de utilizar o esporte e a pratica corporal como forma de reabilitar e inte‐
grar a pessoa com deficiência cresceu e deu origem à Educação Física Adaptada como
uma área de conhecimento. Para Silva (2016, p.92) a “Educação Física Adaptada teve re‐
percussão também na Educação Física Escolar”. Segundo a autora essa repercussão foi
impulsionada por uma crise epistemológica no final da década de 70 e início de 80, que
questionava a exclusão dos estudantes com deficiência nas aulas de Educação Física e
que encontrou na atividade adaptada um caminho considerado adequado para aquela
época.
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Em 1960, o comitê organizador dos jogos de Stoke Mandeville realizou as competições
em Roma, Itália, logo após os Jogos Olímpicos, utilizando os mesmos espaços esporti‐
vos e o mesmo formato das Olimpíadas. Quatrocentos atletas de 23 países participa‐
ram dos primeiros Jogos Paraolímpcos. Esses jogos ocorriam de quatro em quatro
anos, e eram exclusivos para atletas com lesão medular até 1976, quando nos jogos de
Toronto, Canadá, houve a inclusão dos atletas cegos e amputados, e a partir de 1980,
em Arnhem, na Holanda, a inclusão dos paralisados cerebrais (MARQUES et al, 2009, p.
270).



Apesar dessas iniciativas até a década de 80 as pessoas com deficiência ainda vivam
como invisíveis na sociedade e encabeçaram um movimento de luta por direitos iguais às
demais pessoas, com oportunidades, acessibilidade e autonomia. Em 1981 a ONU decre‐
tou o Ano Internacional das pessoas com deficiência o que trouxe visibilidade para esse
movimento (LANNA JUNIOR, 2010). Iniciou-se assim uma discussão mais fortalecida para
inclusão na escola, no trabalho, nas políticas públicas e em demais âmbitos da sociedade
como também no esporte participação e no esporte de alto rendimento.

O movimento de luta das pessoas com deficiência e os caminhos percorridos pela inclu‐
são escolar e na sociedade possuem semelhança do que aconteceu no esporte. A mesma
exclusão que existia na sociedade também existia no esporte. O movimento de segrega‐
ção que aconteceu na evolução de direitos de inclusão na educação, também aconteceu
nos esportes com as instituições de reabilitação. E posteriormente a luta pela inclusão es‐
colar, com direitos como estar nas mesmas salas que os demais com os atendimentos es‐
pecíficos necessários, também aconteceu na Educação Física, nos esportes de participa‐
ção e no alto rendimento com os esportes paralímpicos.

Em 1964 durante os Jogos de Tóquio o termo paraolímpico começou a ser usado por meio
da união das palavras paraplegia e olímpico. A partir de Seul, 1988 na Coréia do Sul, os jo‐
gos paralímpicos começaram a acontecer no mesmo local das Olimpíadas, não ocorrendo
mais como movimento paralelo. A partir de 2000, os países que quisessem realizar os Jo‐
gos Olímpicos teriam que obrigatoriamente realizar os jogos Paralímpicos na mesma loca‐
lização e nas mesmas instalações (COSTA; SOUZA, 2004).

O Brasil tem melhorado sua participação a cada Paralimpíadas como podemos ver na figu‐
ra abaixo retirada do site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Desde a primeira participação
em 1972 até 2016 no Rio de Janeiro o Brasil apresenta melhoras ou em colocação em rela‐
ção aos demais participantes ou pelo número de medalhas.



Legenda: Fonte: http://www.cpb.org.br/competicoes/jogosparalimpicos

O esporte paralímpico pode ser uma importante possibilidade de se modificar a visão ne‐
gativa que a sociedade tem da pessoa com deficiência apresentando a eficiência e supera‐
ção da mesma. Atualmente no Brasil o Esporte Paralímpico tem conquistado mais meda‐
lhas e títulos que o esporte convencional, no entanto a grande maioria da sociedade não
sabe desse fato e desconhece quem são esses paratletas.

O esporte paralímpico ainda é pouco divulgado e muitas vezes não se relaciona esta prati‐
ca ao esporte de alto rendimento. No entanto a exigência física e psicológica é tão grande
ou algumas vezes maior que nos esportes olímpicos (MARQUES et al, 2013).

Dalla Déa et al (2011) relatam que as características da deficiência e as barreiras que es‐
ses atletas enfrentam resultam em uma maior exigência nos esportes paralímpicos do que
nos olímpicos. Apesar disso no Brasil os resultados dos atletas paralímpicos tem sido
mais expressivos que dos atletas olímpicos.

Mesmo com todo esse esforço e resultados significativos por parte do esporte paralímpi‐
co a sociedade pouco conhece sobre esses esportes e sobre seus praticantes campeões.
Martín e Barbero (2009) relatam que os meios de comunicação de massa são bastante
presentes no cotidiano das pessoas em geral e que são mediadores culturais dos fenôme‐
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nos sociais, podendo ser potentes instrumentos no fortalecimento de padrões sociais ou
para modificar opiniões.

Com o esporte não é diferente, Santos et al (2018) em seu estudo relata que houve pro‐
gresso na cobertura dos Jogos Paralímpicos, mas que é significativamente menor que os
Jogos Olímpicos. Os autores dizem que a maior cobertura dos esportes paraolímpicos po‐
deriam “promover uma maior visibilidade acerca da diversidade humana e da realidade das
pessoas com deficiência”, relatam ainda que a mídia: “poderia atuar tanto como formadora
de uma cultura esportiva mais ampla e qualificada quanto como um potente meio de pro‐
moção de inclusão social das pessoas com deficiência, independentemente do tipo e grau
dos comprometimentos das deficiências das mesmas” (SANTOS et al, 2018, p.07).

Com a intensão de visibilizar os esportes paralímpicos que apresentaremos as modalida‐
des dos esportes que farão parte do próximo Jogos Paralímpicos em Tóquio 2021.

3. Modalidades paralímpicas em Tóquio 2021

Nos Jogos Paralímpicos de 2020 em Tóquio tiveram 22 modalidades , sendo elas: paratria‐
tlo, paracanoagem, atletismo, goalball, natação, tênis em cadeira de rodas, voleibol senta‐
do, basquete em cadeira de rodas, halterofilismo, remo, tiro com arco, bocha, futebol de 5,
parabadminton, hipismo, ciclismo (de pista e de estrada), rugby em cadeira de rodas, tiro
esportivo, esgrima em cadeira de rodas, judô, tênis de mesa e taekwondo. Cada modalida‐
de é subdividida em diversas classes de acordo com o nível de deficiência que tem como
objetivo tornar as disputas mais justas e equilibradas.



A figura a seguir será o emblema dos Jogos Paralímpicos de Tóquio de 2021 e tem como
objetivo representar a “unidade na diversidade”, numa proposta de se pensar o esporte
como possibilidade de celebrar as diferenças.



A maioria dos esportes paralímpicos correspondem à esportes dos Jogos Olímpicos com
algumas adaptações para possibilitar a participação das pessoas com deficiência, como:
atletismo, basquete em cadeira de rodas, judô para cegos, natação, vôlei sentado, tênis, tê‐
nis de mesa, futebol de sete, futebol de cegos, esgrima, ciclismo, halterofilismo, arco e fle‐
cha, hipismo e tiro olímpico. Mas também existem modalidades esportivas que foram cria‐
dos exclusivamente para participação das pessoas com deficiência como o goalball.

Vamos conhecê-los?
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O atletismo teve sua primeira competição em 1952 em Stoke Madeville com veteranos da
Segunda Guerra mundial. Entrou nos Jogos Paralímpicos oficialmente em 1960 na Roma.

É praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual.

Fazem parte do atletismo paralímpico provas de pista, campo e rua, com diferentes provas
de corrida (velocidade, fundo, meio-fundo e maratona), saltos (distância, altura e triplo),
lançamentos (disco, dardo e club e arremessos (peso), tanto no feminino quanto no mas‐
culino. Cada prova tem regras e disputas específicas.

4. Atletismo

Petrucio Ferreira - Atletismo - LibrasPetrucio Ferreira - Atletismo - Libras

Histórico

Participantes

Como funciona

https://www.youtube.com/watch?v=S_H7eB0-HME


A classificação ocorre de acordo com o grau de deficiência. Os que disputam provas de
pista e de rua (velocidade, meio-fundo, fundo e maratona) e salto em distância, levam a le‐
tra T (de track, pista em inglês) em sua classe. Já os atletas que fazem provas de campo
(arremessos e lançamentos) são identificados com a letra F (field, campo em inglês) na
classificação. Na classificação para além da letra o número indica a deficiência: visual (11
a 13), intelectual (20), paralisia cerebral (31 a 38), perda de membro ou deficiência de lim‐
bo (40 a 46), cadeirantes ou competem sentados (51 a 58). Atletas com deficiência visual
podem correr com o auxílio do atleta-guia (12 é opcional e 11 obrigatório), que disputa a
prova ao seu lado ligado por uma cordinha, direcionando mas não puxando o corredor.

Lorena Salvatini Spoladone, Rocardo Alves Nunes, Petruccio Ferreira dos Santos.

Classificação

Alguns medalhistas

5. Basquete em cadeira de rodas

Rodrigo Arão - Basquete - CCRodrigo Arão - Basquete - CC

https://www.youtube.com/watch?v=5VMo6vADdig


Era praticado inicialmente por ex-soldados norte-americanos feridos da 2ª Guerra Mundial,
o basquete em cadeira de rodas fez parte de todas as edições já realizadas dos Jogos Pa‐
ralímpicos. No Brasil foi a primeira modalidade a ser praticada, a partir de 1958, no Clube
do Otimismo, no Rio de Janeiro, por iniciativa de Robson Sampaio de Almeida e pela ação
do técnico Aldo Miccolis.

Pessoas com deficiência física.

As cadeiras de rodas utilizadas por homens e mulheres são adaptadas e padronizadas. O
jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada dois toques dados na cadeira. As
dimensões da quadra e a altura da cesta seguem o padrão do basquete olímpico. São dis‐
putados quatro quartos de 10 minutos cada. Jogam em quadra cinco atletas por time.

Na classificação funcional, os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico
em uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior a deficiência, menor a classe. A soma desses nú‐
meros da equipe em quadra não pode ultrapassar 14.

Lia Maria Soares Martins.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas
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6. Bocha

Evani Soares - Bocha - LibrasEvani Soares - Bocha - Libras

https://www.youtube.com/watch?v=haXUCbCWioM


A origem da bocha tem uma origem incerta. Historiadores afirmam que no Egito Antigo e
Grécia havia práticas de lazer parecidas. Foi na Itália que a bocha se tornou modalidade
esportiva, rapidamente a prática se espalhou por toda a Europa. A vinda para o Brasil foi
feita na década 1970 quando a bocha adaptada começou a ser praticada. A modalidade
teve como antecessor o “lawn bowls”, uma espécie de bocha jogada na grama, modalidade
responsável pela primeira medalhado Brasil em Jogos no Canadá, em 1976. Nos Jogos Pa‐
raolímpicos de Nova York e Stoke Mandeville a bocha surge em 1984.

Atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas.

A competição consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma branca
(jack ou bolim). Os atletas ficam sentados em cadeiras de rodas e limitados a um espaço
demarcado para fazer os arremessos. É permitido usar as mãos, os pés e instrumentos de
auxílio, e contar com ajudantes (calheiros), no caso dos atletas com maior comprometi‐
mento dos membros.

Existem competições individuais, em pares e em equipes. A classificação conta com qua‐
tro classes de acordo com o grau da deficiência e da necessidade de auxílio ou não, sen‐
do: BC1 (com auxílio de ajudantes), BC2 (sem auxilio), BC3 (deficiências severas com auxi‐
lio) e BC4 (deficiências severas sem auxilio).

Maciel Sousa Santos, Antonio Carlos Martins, Evelyn de Oliveira e Evani Soares.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas



A canoagem paralímpica surgiu em 2009, por iniciativa da Federação Internacional da mo‐
dalidade olímpica. O primeiro mundial do esporte foi disputado em 2010, em Poznan, na
Polônia, e contou com a participação de atletas de 31 países. Desde então, a competição é
disputada anualmente.

Participam pessoas com deficiência física.

Na canoagem paralímpica as embarcações são adaptadas dependendo das necessidades
do atleta. Dois tipos de barcos são usados: o Kayaks (K) que utilizam um remo de duas
pás e as canos chamadas Va’as (V) que tem um segundo ‘pontão’ como uma bóia de apoio
e uma única pá lâmina. Algumas adaptações nos barcos ou externas como gestos e comu‐
nicação por sons podem ser utilizadas, assim como alguns equipamentos extras que aju‐
dem na segurança. O percurso é realizado em uma linha reta, demarcada por bóias, e tem

7. Canoagem

Estevão Lopes - CanoagemEstevão Lopes - Canoagem

Histórico

Participantes

Como funciona

https://www.youtube.com/watch?v=PxpGhLaspx0


200 m de extensão. Além das disputas individuais (masculinas ou femininas), há ainda
provas mistas, em barcos com capacidade para duas pessoas.

A forma de classificação é funcional, os competidores são divididos em grupos de acordo
com o grau de movimentação dos membros inferiores, superiores e do tronco. As classes
KL são para atletas que competem utilizando o caiaque, enquanto VL é a classe destinada
aos que usam a embarcação Va’a. Quanto à deficiência o KL1 usa somente os braços na
remada, KL2 usa tronco e braços na remada e o KL3 usa braços, tronco e pernas na
remada.

Luis Carlos Cardoso da Silva, Caio Ribeiro.

Classificação

Alguns medalhistas

8. Ciclismo

Victor Louise - Ciclismo - LibrasVictor Louise - Ciclismo - Libras

https://www.youtube.com/watch?v=xYvkjxQ27l0


Na década de 80 as pessoas com deficiência visual começaram a competir no ciclismo. A
primeira vez que o ciclismo fez parte das Paraolimpíadas foi em Nova Iorque em 1984 com
pessoas com paralisia cerebral, amputados e com deficiência visual. Em Seul em 1988 en‐
trou nos Jogos o ciclismo de estrada. O Brasil estreou nas Paralimpíadas de Barcelona em
1992.

Pessoas com paralisia cerebral, deficiência visual, amputados e com lesão medular (cadei‐
rantes), de ambos os sexos, competem no ciclismo adaptado.

A modalidade tem apenas algumas diferenças do ciclismo convencional para adequar-se
ao programa paralímpico. As provas podem ser de pista (velódromo) ou de estrada. Os
atletas podem competir em quatro tipos de bike, de acordo com a deficiência: convencio‐
nal, triciclo, tandem e handbike.

Os ciclistas são divididos em quatro tipos de classes, sendo três para pessoas com defici‐
ência física e e uma para deficiência visual. Na classe H1 a H5 os atletas usam a handbi‐
ke, assim a impulsão acontece com os braços. Na classe T1 e T2 os ciclistas com parali‐
sia cerebral competem em triciclos. No C1 a C5 os atletas utilizam bicicletas convencio‐
nais. O Tandem é a classe destinada as pessoas com deficiência visual. As bicicletas são
de dois lugares e o ciclista da frente é vidente.

Lauro César Mouro Chaman.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas
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9. Esgrima

Sandro Colaço - EsgrimaSandro Colaço - Esgrima

https://www.youtube.com/watch?v=tO1ny3aCsck


A esgrima para pessoas com deficiência surgiu em 1953 e foi aplicada originalmente pelo
médico alemão Ludwig Guttmann, o pai do movimento paralímpico. A modalidade é dispu‐
tada desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, em Roma 1960. Até 1955 as regras
da esgrima em cadeira de rodas ainda não estavam completamente definidas. Graças a
entrada do esporte no cronograma dos Jogos Paralímpicos, a França propôs um novo re‐
gulamento. Somente quatro anos depois da estreia, nos jogos de Tóquio, é que foram reali‐
zadas competições das três categorias do esporte: sabre, florete e espada. A princípio,
mulheres poderiam competir apenas florete. A partir de 1972 elas começaram a disputar
também na espada.

Praticado por pessoas com amputações, lesão medular ou paralisia cerebral.

O objetivo da competição é tocar o oponente para isso é preciso velocidade, agilidade,
atenção e estratégia. As pistas medem 4m de comprimento por 1,5m de largura. As cadei‐
ras de rodas ficam fixas ao chão. As armas são Florete, espada e sabre. Nas provas de flo‐
rete, pontua quem tocar a ponta da lâmina no tronco do rival. Na espada, faz o ponto quem
toca a ponta da arma em qualquer parte acima da cintura do rival. No sabre, qualquer to‐
que com qualquer parte da lâmina acima do quadril do adversário vale ponto.

ç gç g

Histórico

Participantes

Como funciona

https://www.youtube.com/watch?v=tO1ny3aCsck


A classificação ocorre, principalmente, de acordo com a mobilidade do tronco. Eles podem
ser classificados em três categorias: A, B e C, sendo a C a mais severa e, a A, a menos
comprometida. Na categoria A estão atletas com mobilidade no tronco, amputados ou
com limitação de movimento. Na categoria B competem atletas com menor mobilidade no
tronco e equilíbrio. E na categoria C são classificados atletas com tetraplegia, com com‐
prometimento do movimento do tronco, mãos e braços.

Jovane Silva Guissone, Lenilson Tavares de Oliveira.

Classificação

Alguns medalhistas

10. Futebol de cinco

Maicon Junior - Futebol de 5 - LibrasMaicon Junior - Futebol de 5 - Libras

Histórico

https://www.youtube.com/watch?v=O4_FCBT2Xu4


O futebol de 5 foi incluído nos Jogos Paralímpicos pela primeira vez, em Atenas 2004. Em
Atenas o Brasil foi campeão, ao superar, nos pênaltis, os argentinos por 3 a 2. A Seleção
Brasileira possui mais três títulos paralímpicos: Pequim 2008, Londres 2012 e, recente‐
mente, no Rio 2016, quando se sagrou tetracampeão. Além dos títulos, a equipe brasileira
foi a primeira a marcar um gol em Jogos Paralímpicos.

Pessoas com deficiência física e cegas.

A quadra usada nas partidas do futebol de 5 é a mesma do futsal com algumas adapta‐
ções, mas, desde os Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, também têm sido praticadas em
campos de grama sintética. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de compe‐
tições oficiais da Fifa nos últimos cinco anos. Junto às linhas laterais, são colocadas ban‐
das que impedem que a bola saia do campo. Cada time é formado por cinco jogadores
sendo um goleiro e quatro na linha. Diferentemente de um estádio convencional de futebol,
as partidas de futebol de 5 são silenciosas, em locais sem eco. O jogo tem dois tempos de
25 minutos e intervalo de 10. A bola tem guizos internos para que os atletas consigam lo‐
calizá-la. A torcida só pode se manifestar na hora do gol. Os jogadores usam uma venda
nos olhos e, se tocá-la, cometerão uma falta. Com cinco infrações, o atleta é expulso de
campo e pode ser substituído por outro jogador. Há, ainda, um chamador que fica atrás do
gol adversário para orientar os atletas so seu time. Ele diz onde os jogadores devem se po‐
sicionar em campo e para onde devem chutar.

Os atletas são divididos em três classes que começam sempre com a letra B (blind). Nos
Jogos Paralímpicos, porém, competem apenas os da classe B, que são atletas cegos ou
com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância.
Ainda existe a classe B2 com atletas com percepção de vultos e B3 com atletas que con‐
seguem definir imagens.

Ricardo Steinmetz Alves, Wallisson Henrique.

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas
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Criado em 1946 pelo austríaco Hanz Lorezen e o alemão Sepp Reindle, p Goalball tinha
como objetivo reabilitar pessoas que haviam perdido a visão na Segunda Guerra Mundial.
Fez parte dos Jogos de Toronto em 1976. Passou a fazer parte dos Jogos Paralímpicos
em 1980 em Arnhem. As mulheres entraram para o goalball nas Paralimpíadas de Nova Ior‐
que, em 1984.

Participam pessoas com deficiência visual.

O goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra
tem as mesmas dimensões das de vôlei, com 9m de largura por 18m de comprimento. As
partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. Cada

11. Goalball

Jessica Gomes - GoalbalJessica Gomes - Goalbal

Histórico

Participantes

Como funciona

https://www.youtube.com/watch?v=30MkLkbr268


equipe conta com três jogadores titulares e três reservas. De cada lado da quadra, há um
gol com 9m de largura e 1,30m de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessado‐
res e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas
obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária. A bola tem um guizo, mede 76 cm de
diâmetro e pesa 1,25 kg. A torcida não pode fazer barulho no ginásio durante a partida, ex‐
ceto no gol.

A classificação dos atletas é realizada por meio da mensuração do melhor olho e da possi‐
bilidade máxima de correção do problema. Todos os atletas, independente do nível de per‐
da visual, utilizam uma venda durante as competições para que todos possam competir
em condições de igualdade. As classes são B1 para cegos ou pessoas com percepção de
luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância, B2 para atletas com
percepção de vultos e B3 para atletas que conseguem definir imagens.

Victoria Amorim do Nascimento.

Classificação

Alguns medalhistas

12. Halterofismo

Josilene Alves - Haltero�lismoJosilene Alves - Haltero�lismo

https://www.youtube.com/watch?v=lLqeNyBVEgE


A primeira vez que o Halterofilismo Paraolímpico foi incluído nos Jogos Paraolímpicos foi
em 1964 em Tóquio. A deficiência dos atletas era exclusivamente lesão da coluna verte‐
bral e até os Jogos de Atlanta em 1996 participavam das competições apenas os homens.

Participam pessoas com deficiência física (amputados, com lesão medular, com nanismo
e com paralisia cerebral).

No halterofilismo as atletas executam um movimento chamado supino, deitados em um
banco. Cada competidor tem três tentativas. O maior peso levantado é considerado como
resultado final. Durante a disputa, três árbitros avaliam as tentativas de levantamento de
peso. A bandeira branca significa que o movimento foi válido e, a vermelha, inválido. O
atleta precisa ter, pelo menos, duas bandeiras brancas para que os quilos alçados sejam
considerados. Para isso o atleta deve suportar o peso com os braços estendidos (posição
inicial) até o comando do árbitro, depois, descer a barra até encostá-lo no corpo com uma
parada evidente e por fim, elevar a barra até a posição inicial.

Os atletas competem em Classe Única, divididos por categorias de peso corporal, assim
como na versão olímpica.

Maria Rizonaide da Silva.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas

13. Hipismo

Marcos Fernandes - Hipismo - LibrasMarcos Fernandes - Hipismo - Libras

https://www.youtube.com/watch?v=Zp_21iyq8YI


Com objetivo de reabilitação e recreação o hipismo para pessoas com deficiência come‐
çou a ser desenvolvido na década de 1970 na Grã-Bretanha e Escandinávia. A modalidade
passou a ser paralímpica em 1984 nas edições de Stoke Mvandeville e Nova Iorque. O Bra‐
sil estreou no hipismo paralímpico em Atenas em 2004.

Atletas com deficiência física nos membros inferiores, baixa estatura, deficiência visual e
com paralisia cerebral.

Existem dois tipos de provas: adestramento e estilo livre. No adestramento é analisado o
domínio sobre o cavalo, além de proeza e elegância, após uma série de exercícios como a
passe, a trote e galope. Permite que homens e mulheres disputam a mesma prova em con‐
dições de igualdade. No Estilo Livre os atletas criam suas rotinas, incorporando movimen‐
tos exigidos de modo a demonstrar harmonia entre o cavaleiro e sua montaria. Ainda exis‐
tem competições em duplas livres. A pista deve ser segura, e adaptações sonoras e visu‐
ais podem ser utilizadas.

Histórico

Participantes

Como funciona



Acontece de acordo com a deficiência e julgados pela sua capacidade ou habilidade
equestre com cinco graus. No grau 1 estão cadeirantes com comprometimento severo nos
quatro membros, no grau 2 competem cadeirantes ou andantes com boa funcionalidade
dos braços, atletas com comprometimentos unilateral severo ou cegos, no grau 3 andan‐
tes com comprometimento unilateral, moderado nos quatro membros ou severo nos bra‐
ços e atletas com deficiência visual severa, No grau 4 estão pessoas com comprometi‐
mento leve em um ou dois membros e atletas com deficiência visual moderada e no grau 5
deficiência leve física e visual.

Sérgio Froés Ribeiro de Oliva.

Classificação

Alguns medalhistas
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14. Judô

Thays Furtado - JudoThays Furtado - Judo

https://www.youtube.com/watch?v=DT9jBESmHYQ


O Judô foi criado no Japão em 1882 pelo professor de Educação Física Jigoro Kano com
objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, espírito e men‐
te. No Brasil o judô chegou no ano de 1922, com a imigração japonesa. Nas paralímpiadas,
o Judô foi o primeiro esporte de origem asiática inserido.

Atletas com deficiência visual.

O objetivo da competição é derrubar o adversário com as costas voltadas para o chão,
imobilizá-lo no solo por 20 segundos ou forçá-lo a desistir. A competição dura 5 minutos
para homens e 4 minutos para mulheres. A área de competição tem entre 14m e 16m. As
lutas acontecem com pequenas modificações em relação ao judô convencional. A princi‐
pal delas é que o atleta inicia a luta já em contato com o quimono do oponente. Além dis‐
so, a luta é interrompida quando os lutadores perdem esse contato. Não há punições para
quem sai da área de combate.

Além das categorias por peso, os judocas são divididos em três classes, de acordo com o
grau da deficiência visual. Todas começam com a letra B (blind): As classes são B1 para
cegos ou pessoas com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a
qualquer distância, B2 para atletas com percepção de vultos e B3 para atletas que conse‐
guem definir imagens. Nos Jogos Paralímpicos, atletas de diferentes classes podem com‐
petir juntos.

Wilians Silva de Araújo, Karla Cardoso, Antônio Tenório.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas

15. Natação

Aparecido Tadeu - Natacao - CCAparecido Tadeu - Natacao - CC

https://www.youtube.com/watch?v=remCYyAhwaE


A natação faz parte das competições oficiais desde Roma 1960. O Brasil ganhou suas pri‐
meiras medalhas em Stoke Mandeville em 1984.

Participam pessoas com deficiência física, intelectual e visual.

Os nados na Natação Paralímpica são os mesmos da convencional: crawl, costas, peito,
borboleta e provas de medley (quatro estilos) e revezamento. As adaptações são feitas
nas largadas, viradas e chegadas. Para que o nadador cego saiba o momento da virada
sem trombar na borda o tapper dá um toque com um bastão com ponta de espuma em sua
cabeça ou corpo. Dependendo da deficiência, a saída pode ser feita de dentro da água,
com ajuda de uma pessoa ou toalha, mas não pode ser empurrado. Para obter auxílio o na‐
dador deve fazer a solicitação que será submetida à aprovação do delegado técnico. Para
nadadores com deficiência visual o toque simultâneo na virada e chegada poderá não ser
exigido. Não será permitido nenhuma modificação em que o nadador possa ganhar vanta‐
gem. Nadadores que tenham resquícios visuais deverão usar óculos opaco.

A Classificação é realizada de acordo com o grau e o tipo de deficiência e a funcionalidade
ao nadar. Será usada a letra S (swimming) para Natação. No nado peito será usado SB e
no medley SM. A deficiência física será da classe S1 / SB1 / SM1 a S10 / SB9 / SM10, a
deficiência visual S11 / SB11 / SM11 a S13 / SB13 / SM13 e a deficiência intelectual S14 /
SB14 / SM14.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação



Daniel de Farias Dias e Joana Neves.

Em 1995, foi criada a Associação Internacional de Badminton para Deficientes para gerir a
modalidade. O parabadminton terá a sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021.
O primeiro Campeonato Mundial foi realizado em 1998, na Holanda. No Brasil, o parabad‐
minton foi introduzido em 2006, pelo professor Létisson Samarone Pereira, no Distrito
Federal.

Pessoas com deficiência física (andantes e cadeirantes).

Alguns medalhistas

16. Parabadminton

Cyntia Oliveira - Parabadminton - LibrasCyntia Oliveira - Parabadminton - Libras

Histórico

Participantes

Como funciona

https://www.youtube.com/watch?v=xzTMJ65ZCXQ


Atletas cadeirantes e andantes utilizam uma raquete para golpear uma peteca na quadra
dos adversários competindo em provas individuais, duplas (masculinas e femininas) e mis‐
tas em seis classes funcionais diferentes. A quadra pode ser menor dependendo da cate‐
goria. No caso de cadeirantes (Categoria Wheelchair) a rede tem a altura diminuída
(1,40m) e o saque pode ser feito com a raquete na linha da axila.

Se a peteca atingir alguma parte da cadeira é considerado como se tivesse atingido o jo‐
gador. Os pés dos atletas devem permanecer no suporte para os pés.

Existem duas modalidades: Simples e duplas, masculino e femino. Com atletas andantes
(categoria Standing) se enquadram os atletas com comprometimento nas duas pernas,
comprometimento em uma das pernas, em um dos membros superiores, com amputação
ou má formação em uma das pernas, com ou sem prótese, jogando de muleta ou não e
portadores de hemiplegia. As regras se são semelhantes do Badminton convencional. Há
disputas de modalidades Simples e duplas, masculino e feminino.

O sistema de classificação de Parabadminton da BWF conta com as seguintes classes fun‐
cionais: cadeiras de rodas (WH 1 e WH 2), pessoas que andam (SL3, SL4 e SU5), baixa es‐
tatura (SS6).

Marcelo Alex Conceição, Daniele Torres Souza.

Classificação

Alguns medalhistas
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17. Remo

Renê Pereira - RemoRenê Pereira - Remo

https://www.youtube.com/watch?v=WYqAlPiEOJA


Embora a sua história remonta séculos, o remo só chegou à maioridade como um esporte
competitivo nos últimos 200 anos. Sendo que em 1775, na Inglaterra que o remo foi regu‐
lamentado como esporte, sendo que as primeiras disputas foram realizadas no rio Tâmisa.

No Brasil, a modalidade teve início nos anos 1980, no Rio de Janeiro. A Superintendência
de Desportos do Rio de Janeiro (SUDERJ) iniciou um programa de reabilitação para pesso‐
as com deficiência física, mental e auditiva utilizando o remo como ferramenta. Porém, so‐
mente em 2005, depois dos dois mundiais, a Confederação Brasileira de Remo reativou o
departamento de Remo Adaptável.

Estreando como categoria oficial nos Jogos Paraolímpicos de 2008, em Pequim. Nessa
modalidade os equipamentos usados nessas competições sofrem adaptações para que o
atleta possa praticar o esporte.

Pessoas com deficiência visual e física.

Tem como objetivo completar o percurso de 1.000 metros em linha reta no menor tempo
possível em modalidades individuais, em dupla ou em quatro pessoas com timoneiro, mas‐
culina, feminina ou mista.

Os atletas são divididos em classes conforme sua capacidade motora e cada classe com‐
pete utilizando um tipo de barco: AS (Braços e ombros. Usa o assento fixo com encosto.
Barco: Single Skiff), TA (Tronco e braços. Usa assentos fixos. Barco: Double Skiff) e LTA
(Pernas, troncos e braços. Usa assento deslizante. Barco: com timoneiro).

Elton Santana e Josiane Dias de Lima.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas



Desenvolvidos por atletas tetraplégicos o Rugby em cadeira de rodas nasceu na década de
1970, em Winnipeg, no Canadá. No entanto, a modalidade só foi aparecer nos Jogos Para‐
límpicos em Atlanta 1996, como esporte de demonstração. A estreia oficial ocorreu quatro
anos depois, em Sydney 2000, no qual os Estados Unidos conquistaram a medalha de
ouro, deixando a Austrália com a prata e a Nova Zelândia com o bronze.

Pessoas com deficiência física com tetraplegia e equivalentes.

O objetivo é passar da linha do gol com as duas rodas da cadeira e a bola nas mãos. Os jo‐
gos ocorrem em quadras de 15m de largura por 28m de comprimento e têm 4 períodos de
8 minutos. Assim como no rugby convencional, a modalidade para cadeirantes tem muito

18. Rugby em cadeira de rodas

Bruna Novik - Rugby - LibrasBruna Novik - Rugby - Libras

Histórico

Participantes

Como funciona

https://www.youtube.com/watch?v=icTDY46O0Rw


contato físico. São quatro atletas em cada equipe, que contam ainda com 8 reservas cada.
Homens e mulheres jogam juntos.

Os atletas são divididos em sete classes, sendo elas 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2,5, 3.0 e 3.5, de
acordo com sua mobilidade e resquícios de movimentos. Quanto maior a motricidade, mai‐
or a nota. Os atletas com classificações mais baixas, jogam na defesa, e, os que possuem
classificações mais altas, formam o ataque. A somatória das classes em quadra não pode
ultrapassar oito pontos. Para cada mulher em quadra, mais 0.5 pode ser acrescentado ao
limite de pontos da equipe.

Alexandre Vitor Giuriato.

Classificação

Alguns medalhistas
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19. Taekwondo

Pedro Neves Pedro Neves ParatakwendoParatakwendo

https://www.youtube.com/watch?v=5k3YNoNGVz0


O Taekwondo ou Tae kwon foi criado em 1955 pelo general sul-coreano Choi Hong Hi, em
11 de abril de 1955. O parataekwondo é um esporte recente que surge de uma adaptação
do Taekwondo. O primeiro campeonato mundial foi realizado em 2009, na cidade de Baku,
Azerbaijão. Atualmente o campeonato mundial é realizado a cada 2 anos e após 2020 se
tornará anual. Em 2015 o parataekwondo foi anunciado como parte do programa paralím‐
pico, fazendo a sua estreia em Tóquio 2021.

Participaram pessoas com deficiência física, visual e intelectual.

A competição do parataekwondo é similar a seu equivalente olímpico, em formato de com‐
bate (kyorugi). Para a prática desse esporte, são usados alguns acessórios como capace‐
tes e protetores bucais para garantir a proteção de regiões de risco dos corpos dos lutado‐
res. A luta prioriza a execução de pontapés sobre o uso dos punhos.

As classes esportivas do Taekwondo são definidas pela letra P (poonse - forma) e K (kioru‐
gui – luta). A modalidade de Poonse é disputada por atletas com deficiência visual – P10,
deficiência intelectual – P20, deficiência física – P30 e baixa estatura – P70. A classe
KP60 é para surdos. A modalidade kiorugui é para deficientes físicos – K 40. A classe que
faz parte do programa paralímpico são as classes K43 e K44, na qual os atletas da classe
K43 podem competir na classe K44. K 43 – Atletas com amputação bilateral do cotovelo
até a articulação da mão, dismelia bilateral. K 44 – atletas com amputação unilateral do
cotovelo até a articulação da mão, dismelia unilateral, monoplegia, hemiplegia leve e dife‐
rença de tamanho nos membros inferiores. Além da divisão de classe, os atletas são divi‐
didos por categorias de pesos. Feminino: Até 49kg; Até 61kg; Até 58kg; Acima de 58kg.
Maculino: Até 61kg; Até 75kg; Acima de 75kg.

Cristhiane Neves.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas

20. Tênis



O tênis de mesa começou a ser praticado por pessoas em cadeira de rodas e entrou para o
programa dos Jogos Paralímpicos de Roma 1960. A primeira participação de jogadores em
pé aconteceu em Toronto 1976, junto com a estreia do Brasil na modalidade. Até os Jogos
de Pequim 2008, a única conquista brasileira na modalidade havia sido em dupla. No Rio
2016, a Seleção Brasileira fez a melhor campanha de sua história, com quatro medalhas.

Pessoas com deficiência física com paralisia cerebral, amputados e cadeirantes.

O tênis paralímpico possui apenas algumas diferenças nas regras com relação ao conven‐
cional, como na hora do saque para a categoria cadeirante. As semelhanças com o espor‐
te convencional são muitas, mas existe a chamada regra dos dois quiques, que determina
que o atleta cadeirante precisa mandar a bola para o outro lado antes que ela toque no
chão pela terceira vez. As competições são divididas entre mesatenistas andantes e cadei‐
rantes, com jogos individuais, em duplas ou por equipes. As partidas consistem em uma
melhor de cinco sets, sendo que cada um deles é disputado até que um dos jogadores
atinja 11 pontos. Em caso de empate em 10 a 10, vence quem primeiro abrir dois pontos
de vantagem. As cadeiras utilizadas também são esportivas, com rodas adaptadas para
um melhor equilíbrio e mobilidade.

Gabriel Silva - Tenis em cadeira de rodasGabriel Silva - Tenis em cadeira de rodas

Histórico

Participantes

Como funciona

https://www.youtube.com/watch?v=vfyFW7aRYAY


Existem duas classes. A primeira é a classe Open ou Aberta que inclui atletas diagnostica‐
dos obrigatoriamente com alguma deficiência nos membros inferiores. E existe também a
categoria Quad ou Tetra para atletas com deficiência em três ou mais extremidades do
corpo.

Natália Mayara Azevedo da Costa, Israel Stroh e Bruna Alexandre.

Classificação

Alguns medalhistas
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21. Tênis de mesa

Thais Severo - Tenis de Mesa - LibrasThais Severo - Tenis de Mesa - Libras

Histórico

https://www.youtube.com/watch?v=3zUlTccdQ2A


O tênis de mesa começou a ser praticado por pessoas em cadeira de rodas e entrou para o
programa dos Jogos Paralímpicos de Roma 1960. A primeira participação de jogadores em
pé aconteceu em Toronto 1976, junto com a estreia do Brasil na modalidade.

Pessoas com paralisia cerebral, amputados e cadeirantes.

A maioria das regras no tênis de mesa paralímpico é igual ao tênis de mesa tradicional. As
partidas consistem em cinco sets com 11 pontos cada um. Em caso de empate em 10 a
10, vence quem primeiro abrir dois pontos de vantagem. O saque para pessoas cadeirantes
difere. Podem ter competições individuais, em duplas ou em equipes.

Os atletas são divididos em onze classes distintas, nas quais quanto maior o número da
classe, menor é o comprometimento físico do atleta. A classificação é realizada conside‐
rando a funcionalidade, força, restrições locomotoras, equilíbrio na cadeira de rodas e a
habilidade de segurar a raquete. São cinco classes para cadeirantes, cinco classes para
pessoas com deficiência física andantes e uma para pessoas com deficiência intelectual.

Cátia Cristina da Silva Oliveira, Israel Stroh, Bruna Alexandre, Danielle Rauen, Jhenyffer
Parinos.

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas

22. Tiro esportivo

Evaniro de Lima - Tiro EsportivoEvaniro de Lima - Tiro Esportivo

https://www.youtube.com/watch?v=CMfl3kSkrJg


Os registros mais antigos do uso de armas de fogo surgem em guerras em 1346, no con‐
fronto entre ingleses e franceses. Da prática militar se origina a história do esporte. Os
clubes de caça também influenciam a criação do tiro esportivo. Estreou nos Jogos Para‐
límpicos de 1976, em Toronto, apenas com homens. As mulheres entramnas competições
quatro anos depois, em Arnhem, na Holanda. O Brasil também estreou no Jogos Paralímpi‐
cos na modalidade em 1976.

Pessoas com deficiência física (membros superiores ou inferiores).

O tiro esportivo é uma modalidade que exige concentração, técnica e prática. Carabinas e
pistolas de ar são utilizadas nos eventos de 10 metros de distância. Já nos 25 metros, é
uma pistola de perfuração (pólvora) que toma conta da disputa. Carabinas de perfuração e
pistolas são as armas das provas de 50m. Nas categorias variam o tipo de armas (pistola
ou carabina), posições (em pé, deitada ou ajoelhada), distância ( de 10 a 50 metros), nú‐
mero de tiros (20 a 120), e tempo de prova (1h a 2h30).

A classificação dos atletas é feita de acordo com o equilíbrio, a mobilidade dos membros,
a força muscular e o grau de funcionalidade do tronco.

Geraldo von Rosenthal, Alexandre Galgani, Débora Campos e Geraldo Rosenthal.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas
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Surgiu como atividade de caça e guerra nos primórdios da civilização, a partir de meados
do século XVI, que o tiro com arcos começou a ser tratado como um esporte, e foram cria‐
dos os primeiros torneios, sendo introduzido nos Jogos Olímpicos em 1900, chegando ao
Brasil em 1950.

Pessoas com amputações, paraplégicos e tetraplégicos, paralisia cerebral, doenças disfun‐
cionais e progressivas, como a atrofia muscular e escleroses, com disfunções nas articu‐
lações, problemas na coluna e múltiplas deficiências.

A modalidade conta com provas individuais e por equipes, com três arqueiros em cada
time. As regras do tiro com arco paralímpico são as mesmas do esporte olímpico. O objeti‐
vo é acertar as flechas o mais perto possível do centro do alvo, que fica colocado a uma
distância de 70m e tem 1,22m de diâmetro, formado por dez círculos concêntricos. O mais
externo vale um ponto, e o central, dez. Quanto mais próxima do círculo central estiver a
flecha, maior a pontuação obtida. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confedera‐
ção Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco).

23. Tiro com arco

Thais Silva - Tiro com ArcoThais Silva - Tiro com Arco

Histórico

Participantes

Como funciona

https://www.youtube.com/watch?v=Y5xp9i89AzU


No tiro com arco, os atletas são divididos em três classes, que se diferenciam pelas capa‐
cidades do atleta de ficar em pé e/ou de locomoção nos braços e tronco: Standing (ARST),
ARW1 e ARW2.

A goiana Jane Karla Rodrigues Gogel e Hélcio Perillo.

Acredita-se que o Triatlo convencional surgiu na década de 70. O triatlo paralímpico teve
seu primeiro campeonato mundial em 1989 em Avignon, na França e vem crescendo. A mo‐
dalidade estreou em Jogos Paralímpicos do Rio em 2016.

Classificação

Alguns medalhistas

24. Triatlo

Fábio Rigueira - TriatloFábio Rigueira - Triatlo

Histórico

https://www.youtube.com/watch?v=ugtV3KacrEY


Participam pessoas cadeirantes, amputados e cegos.

A prova de triatlo engloba 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida, e pode
ser praticada por pessoas com variados tipos de deficiência, como cadeirantes, amputa‐
dos ou cegos, com participação de homens e mulheres. Cadeirantes utilizam handcycle e
cadeira de rodas para corrida.

Seis classes diferentes compõem o triatlo paralímpico, levam em conta a deficiência e mo‐
bilidade do atleta, cinco delas para deficiências físicas e paralisia cerebral e uma para de‐
ficiência visual (parcial ou total). Cadeirantes competem na classe PTWC, que ainda é divi‐
dida nas subclasses PTWC1 para deficiências mais severas e PTWC2 para menos severas.
Atletas com deficiências físicas e paralisia cerebral andantes competem nas classes PTS2
à PTS5. As classes PTVI1 à PTVI3 É destinada a triatletas cegos.

Fernando Aranha Rocha.

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas

25. Vôlei sentado

Anderson dos Santos - Volei SentadoAnderson dos Santos - Volei Sentado

https://www.youtube.com/watch?v=homZhikgcbQ


Surgiu em 1956 como adaptação para incluir pessoas com deficiência com a união de ou‐
tros dois esportes: vôlei tradicional e o sitzbal. Sitzbal é uma modalidade alemã praticada
por pessoas com mobilidade reduzida, mas sem rede. O voleibol paralímpico era jogado
em pé até 1980 nos Jogos Paralímpicos. Mas em 2004 a modalidade em pé foi trocada
pelo voleibol sentado. No Rio de Janeiro nos Jogos Paralímpicos o Brasil teve sua melhor
participação conquistando o bronze com a equipe feminina, com participações de atletas
e do técnico goiano, José Antônio Guedes.

Deficiência física ou relacionada à locomoção.

As equipes são divididas, como no vôlei convencional, por uma rede, que no vôlei sentado
é mais baixa (1,15m no masculino e 1,05m no feminino). Os times são compostos de 6 jo‐
gadores. Os sets tem 25 pontos corridos e, o Tie-Break, 15. Será vencedora a equipe que
ganhar três sets. A quadra mede 10m X 6m. Os jogadores devem manter o contato com o
solo o tempo todo, exceto em deslocamentos.

A classificação é de acordo com o grau de limitação ocasionado pela sua deficiência. Os
jogadores são divididos em dois grupos: os amputados e com deficiências locomotoras
mais acentuadas são classificados como D (disabled) e os jogadores com deficiências
menores e pequenas amputações são MD (minimally disabled). Cada equipe só pode ter
dois jogadores da classe MD no time e esses devem se revesar em quadra.

Janaína Petit Cunha e Adria Jesus.

Histórico

Participantes

Como funciona

Classificação

Alguns medalhistas



Visibilidade do Esporte e 
Atleta Paralímpico

Autores:
Vanessa Helena Santana Dalla Déa, Lara Vitória Guimarães, Diogo Menezes, Natália Lima, Geo-
vana Ramos, Talita Azevedo, Gleyson Batista Rios, Haryelle Santo, Cleomar Rocha, Júlia Maria-
no Ferreira, Natália Borges Xavier, Tatiane Hilgemberg.

Adria Jesus da Silva
Vôlei sentado

"Eu tive um acidente aos 16 anos ... não praticava nenhuma atividade física ... tive o convite
do treinador que hoje é o Guedes para fazer uma experiência, ... Ele falou: vamos lá fazer
essa experiência, foi em 2005... em 2006 eu recebi uma convocação para seleção brasileira,
não fiquei na primeira fui cortada porque eu não tinha técnica... 2006 foi meu primeiro mun‐
dial, já participei de duas paralimpíadas, três mundiais, e a paralimpíadas que foi no Rio, que
fomos medalhistas medalha de bronze. Hoje para mim o esporte é tudo, hoje eu não consigo
ficar sem o esporte para mim o e esporte deu outra direção, olhar a vida devido a minha de‐

26. Relatos de alguns pesquisados
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ficiência, ter adquirido uma deficiência na adolescência, e ter se reerguido já adulta fase
adulta... eu me encontrei no esporte hoje, eu vivo para o esporte... o esporte para mim é
tudo."

 

Daniele Torres Souza
Badminton. Prata no Para Pan

"..No último Pan Americano que participei e eu recebi prata, jogando em uma categoria aci‐
ma da minha...É bem gratificante! ... O esporte me deu uma nova visão, ele me trouxe A
VIDA, que eu achava que tinha perdido!"

 



Lenilson Tavares de Oliveira
Esgrima

"É pouco divulgado, então muita gente não conhece, é até a procura da esgrima é pouca por
isso, tem pessoas que nem sabem que existe a esgrima em cadeira de rodas, eu sou um de‐
les! Eu fiquei sabendo da esgrima em cadeira de rodas, após sofrer um acidente… Então eu
acho que poderia ser mais divulgado, mais apresentado até num plano geral."

 



Petrúcio Ferreira Dos Santos
Atletismo

Campeão Rio 2016 – O uro 100mt / Prata 400m / Prata 4x100; recordista
mundial – Paris 2018 – 100m com 10s50; Parapan 2018 – O uro 100m /
Ouro 400m

"Eu adquiri essa deficiência quando eu tinha 1 ano e 7 meses de idade, meus pais moravam
num sitio e meu pai me levou para o trabalho dele... e sabe como é criança, curioso fui ten‐
tar imita-lo moendo capim e ai eu sofri esse acidente... feliz por estar representando o meu
país no esporte paralímpico... o esporte significa muito para mim, foi através do esporte que
eu encontrei a superação, superação não só da minha deficiência mas como pessoa, e a
cada dia a cada treino e a cada resultado que eu consigo conquistar é uma superação para
mim, uma superação em forma de mostrar para as outras pessoas que nada é impossível."
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