
Roteiro de estudos para avaliação da terceira certificação 

Tema gerador: diversidades nas e das práticas corporais 

1. DEFICIENTES E OS DESAFIOS NO DIA-A-DIA 
2. JOGOS PARALÍMPICOS 

2.1.VALORES PARALÍMPICOS 
2.2.MODALIDADES PARALÍMPICAS 
2.3.CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

3. OBSTACULOS PARA INSERÇÃO E MANUTENÇÃO NO ESPORTE 
PARALÍMPICO  
 
 

1. DEFICIENTES E OS DESAFIOS NO DIA-A-DIA 

 De acordo com a legislação brasileira, é considerada pessoa com deficiência todo 
aquele que: “tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial que podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas”. Este termo está descrito no Estatuto da Pessoa Com 
Deficiência, sancionado em 2015, e que representa um avanço na garantia dos direitos de grande 
parte dos brasileiros. 

Considera-se avanço, pois as pessoas com deficiência encararam e ainda se deparam 
com um longo processo de preconceito, desrespeito e exclusão social. 

O modelo médico, vigente até meados do século XX, considerava apenas a lesão, que 
resultava em deficiência. O olhar médico se considerava único e soberano. Em contrapartida, a 
pessoa com deficiência era reduzida à condição de paciente. Como tal, devia exercitar a virtude 
da paciência, pois era vista como vítima, alvo de infortúnio ou de tragédia pessoal. Inspirava 
piedade e dó – seus familiares a viam como “uma cruz” a ser carregada com resignação. 

A crítica a esse paradigma veio das próprias pessoas com deficiência. Elas identificaram 
a confusão que era feita entre a lesão (situação objetiva) e a condição de deficiência, isto é, o 
modo como a lesão impacta a performance das pessoas na sociedade, que é uma experiência 
subjetiva. Essa atuação depende da interação entre as condições oferecidas pelo ambiente 
(entenda-se acessibilidade, no sentido mais amplo do termo) e as de funcionalidade da pessoa e 
de suas particularidades. A deficiência é, portanto, relacional, ela não é o aspecto biológico, mas 
o resultado da interação entre indivíduo e sociedade.  

O modelo social da deficiência introduziu os conceitos de autonomia e vida 
independente, que emergiram com ênfase como bandeiras de luta. Tornaram-se, também, uma 
filosofia e um movimento social, inicialmente na Califórnia, na esteira do movimento hippie, do 
rock, do Flower Power e da internet. É fácil entender a força e a sedução exercidas por essas 
ideias: após séculos – ou mesmo milênios – sem direito de expressar desejos, emoções e 
opiniões, dependendo da caridade e da boa vontade da igreja, da família ou de pessoas “de bom 
coração”, era chegado o momento das pessoas com deficiência soltarem o grito preso na 
garganta. De decidir o que fazer da própria vida – e como fazer.  

Atualmente temos os valores da colaboração, da solidariedade, da interdependência e da 
complementaridade mais presentes, juntamente com o conceito de apoio. Afinal, todos 
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precisamos de suporte, desde o nascimento até a velhice.  Os desafios são, agora, conjugar apoio 
e vontade própria; somar suporte e respeito à opinião, à capacidade de decisão e ao exercício de 
direitos e da cidadania.  

Apesar dos avanços a legislação mais robusta é recente e isto implica algumas 
condições problemáticas para a vida dos deficientes em geral. Apesar de essas pessoas 
representarem 23,9% da população brasileira, segundo o IBGE, a maioria das prefeituras não 
promove políticas de acessibilidade, tais como lazer para pessoas com deficiência (78%), 
turismo acessível (96,4%) e geração de trabalho e renda ou inclusão no mercado de trabalho 
(72,6%). 

Entre os grandes desafios o principal diz respeito à um princípio básico que é o direito 
de ir e vir, e que para a população deficiente se traduz em falta de acessibilidade das mais 
diversas, seja no transporte publico, seja no acesso à prédios públicos e privados, espaços de 
lazer, escolas, universidades, bancos, restaurantes, etc.  

Mas um número vem chamando a atenção positivamente, e ele diz respeito ao numero 
de estudantes com alguma deficiência, matriculados no ensino regular, chegando a quase 
700.000.  

 
Isso implica que lidar com a deficiência e com o diferente acontece cada vez mais 

precocemente em nosso país, o que elenca uma nova ordem de desafios para as escolas e seus 
atores, como professores, gestores, corpo administrativo e estudantes.  

Superados os primeiros dilemas referentes a acessibilidade da escola, passamos a 
encarar outras questões referentes a aprendizagem, como proporcionar o apoio à algum colega 
com deficiência, sem que este auxilio não seja uma ameaça a sua autonomia, uma tutela 
constante ou até preconceituosa? O mais importante nesse e em tanto outros casos é sair da 
ignorância e conhecer mais sobre as diferentes deficiências, estar aberto a vivenciar muitas vezes 
os mesmos desafios de que seu colega deficiente, para entender na pele as dificuldades por 
superadas, e principalmente saber mais sobre a história de vida do seu próprio colega. Além 
disso, é muito importante saber ouvir, perguntar e respeitar as necessidades do seu colega 
deficiente.  

Sendo ele deficiente visual, você pode oferecer apoio para reconhecimento de um 
espaço novo; descrever pela fala imagens e cenas em que a visão seja fundamental para entender 
o contexto; ser mais silencioso, pois o colega tem uma percepção do mundo altamente auditiva e 
o barulhe em excesso pode dificultar.. 

Sendo seu colega um deficiente auditivo, você pode proporcionar mais recursos visuais 
para comunicação com ele; aprender alguns sinais em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), 



especialmente os mais usados; sempre falar articuladamente e pausadamente as palavras, para 
que ele sabendo fazer leitura labial tenha mais facilidade. 

Sendo seu colega deficiente físico, você pode entender um pouco mais sobre a 
deficiência que pode se manifestar em várias formas e com isso oferecer apoio para sua 
locomoção ou a manipulação de algo que seja mais difícil, deixar objetos como cadeira de rodas, 
muletas ou próteses próximo ao seu colega, ou mesmo evitando usar elevadores que seriam de 
uso exclusivo ou prioritário deles.  

Sendo seu colega deficiente intelectual, você compreender um pouco mais a deficiência 
dele e suas implicações é um grande passo para um convívio harmonioso. Além disso, pode 
oferecer explicações mais simples sobre algum assunto que ele tenha dificuldade, e 
principalmente respeitar o tempo e a individualidade do seu colega, mas nunca afastando-se ou 
estabelecendo uma relação preconceituosa.  

Todos estas dicas, são possibilidades de realização em qualquer ambiente escolar, e até 
mesmo fora da escola. E também ações em potencial para qualquer disciplina, como a educação 
física, por exemplo. 

 
2. JOGOS PARALÍMPICOS 

 
Em 1948, Ludwig Guttman organizou uma competição esportiva que envolvia 

veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. O evento foi realizado em 
Stoke Mandeville, na Inglaterra. Quatro anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos 
jogos e, assim, nasceu um movimento internacional – atualmente denominado de movimento 
paralímpico. Este fez com que os jogos para atletas com deficiência fossem organizados pela 
primeira vez em Roma, em 1960. 

Hoje, os Jogos Paralímpicos são um evento de esporte de alto rendimento. Por este 
motivo, os Jogos enfatizam mais as conquistas do que as deficiências dos participantes. O 
movimento tem crescido de maneira significativa desde seu início. Quatrocentos atletas 
participaram dos Jogos Paralímpicos de Verão de Roma, em 1960. No Rio 2016, foram mais de 
4 mil atletas, de 176 países. 

Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. 
Desde os Jogos de Seul, em 1988, também têm sido sediados no mesmo local. Em 19 de junho 
de 2001, foi assinado um acordo entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê 
Paralímpico Internacional (IPC) que assegura esta prática para o futuro. 

No Brasil, o basquete em cadeira de rodas foi a primeira modalidade paralímpica 
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.   
 

 
2.1.VALORES PARALÍMPICOS 

Assim como os Jogos Olímpicos os Jogos Paralímpicos também estão calcados pelos 
ideais do Olimpismo, que é uma filosofia de vida que exalta e combina de forma equilibrada as 
qualidades do corpo, vontade e mente. Procura criar um estilo de vida baseado na alegria do 
esforço, no bom exemplo e no respeito por princípios éticos fundamentais e universais, os 
valores, associando e combinando esporte com cultura e educação.  

A competição Paralímpica elenca como valores do seu movimento a determinação, a 
coragem, a igualdade e a inspiração. 

A DETERMINAÇÃO nos dá confiança e faz com que acreditemos em nós e 
continuemos a fazer o que o melhor que podemos, mesmo quando a situação está difícil. Ela 
ajuda a tomar uma decisão focando nos objetivos.  



A CORAGEM nos impele a fazer o que acreditamos ser o certo. É um valor e também a 
habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, o perigo, a incerteza e a intimidação. 
A coragem física é aquela que nos dá força para lutar contra a dor e o sofrimento físico. 
A coragem moral nos dá força para agir corretamente contra a vergonha, a desonra e o desânimo. 

A IGUALDADE faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento. É 
o valor e a qualidade de ser o mesmo em quantidade ou medida, valor ou status, assegurando 
imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos sem olhar para religião, etnia, 
raça, sexo, idade e sem qualquer discriminação, preconceito, desigualdade e deslealdade. 

 A INSPIRAÇÃO busca uma fonte que traga ideias para completar uma tarefa ou fazer 
algo de especial.  

Os Valores Olímpicos e Paralímpicos servem de apoio à formação do caráter e também 
como estímulo e motivação para a criança ou o adolescente enfrentar dificuldades na rotina 
diária, seja no esporte ou nos estudos. No entanto e importante estar atento a eventuais distorções 
na assimilação de cada valor. 

Um exemplo é a coragem, que, em excesso, pode trazer prejuízos, pois não se podem 
ultrapassar os próprios limites. Além disso, é importante ressaltar que os medos nos protegem 
também, e que, portanto a coragem em exagero pode nos colocar em situações de risco. Sobre a 
inspiração, é extremamente necessário ter modelos para seguir, mas sem se esquecer de que cada 
um possui as suas características, habilidades e dificuldades próprias. É muito bom contar casos, 
dar exemplos e/ou conhecer pessoas que sirvam de inspiração. No entanto, é preciso reforçar que 
não somos iguais àquela pessoa, e ao não alcançar algum feito visando conquistas alheias pode 
causa ansiedade, baixa autoestima e frustração.   

Neste sentido, é muito importante estar atento aos aspectos positivos e com 
responsabilidade que os valores Paralímpicos podem nos proporcionar no nosso 
desenvolvimento enquanto seres humanos críticos e reflexivos.  

 
 

2.2 MODALIDADES PARALÍMPICAS 
 

Atletismo – Desde os Jogos de Roma, em 1960, o atletismo faz parte oficialmente do esporte 
paraolímpico. Atletas com deficiência física e visual, de ambos os sexos, podem praticar a 
modalidade. As provas são de acordo com a deficiência dos competidores, divididas entre 
corridas, saltos, lançamentos e arremessos. 
Nas provas de pista (corridas), dependendo do grau de deficiência visual do atleta, ele pode ser 
acompanhado por um atleta-guia, que corre ao seu lado ligado por uma cordinha. O guia tem a 
função de direcionar o atleta, mas não deve puxá-lo, sob pena de desclassificação. As 
competições seguem as regras da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), com algumas 
adaptações para o uso de próteses, cadeira de rodas ou guia, mas sem oferecer vantagem em 
relação aos seus adversários. 
 
Basquetebol em Cadeira de Rodas– A modalidade é uma das poucas que esteve presente em 
todas as edições dos Jogos Paraolímpicos. O basquete em cadeira de rodas foi a primeira 
modalidade paraolímpica a ser praticada no Brasil, em 1958. A modalidade é praticada por 
atletas de ambos os sexos que tenham alguma deficiência físico-motora de acordo com as regras 
adaptadas da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF). 
As cadeiras são adaptadas, padronizadas e previstas em regras. A cada dois toques na cadeira, 
jogador deve quicar, passar ou arremessar a bola. As dimensões da quadra e a altura da cesta são 
as mesmas do basquete olímpico. 
 



Bocha– A bocha estreou no programa paraolímpico oficial em 1984 na cidade de Nova Iorque, 
com disputas individuais no feminino e masculino. Competem paralisados cerebrais severos que 
utilizam cadeira de rodas. O objetivo do jogo é lançar bolas coloridas o mais perto possível de 
uma bola branca chamada de “jack” (conhecida no Brasil como “bolim”). 
É permitido o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos de auxílio para atletas com grande 
comprometimento nos membros superiores e inferiores. Há três maneiras de se praticar o 
esporte: individual, duplas ou equipes. As partidas ocorrem em quadras cobertas, planas e com 
demarcações no piso. As partidas são divididas em “ends”, que só terminam após o lançamento 
de todas as bolas. Um limite de tempo é estabelecido por “end”, de acordo com o tipo de disputa. 
Nas competições individuais, são quatro “ends” e os atletas jogam seis esferas em cada um deles. 
Nas duplas, os confrontos têm quatro partes e cada atleta tem direito a três bolas por período. 
Quando a disputa é por trios, seis “ends” compõem as partidas. Neste caso, todos os jogadores 
têm direito a duas esferas por parte do jogo. 
 
Ciclismo– O ciclismo começou na década de 80. Paralisados cerebrais, deficientes visuais, 
amputados e lesionados medulares (cadeirantes), de ambos os sexos, competem no ciclismo. 
Existem duas maneiras de ser praticada: individual ou em equipe. As regras seguem as da União 
Internacional de Ciclismo (UCI), mas com pequenas alterações relativas à segurança e 
classificação dos atletas. As bicicletas podem ser de modelos convencionais ou triciclos para 
paralisados cerebrais, segundo o grau de lesão. O ciclista cego compete em uma bicicleta dupla – 
conhecida como “tandem” – com um guia no banco da frente dando a direção. Para os 
cadeirantes, a bicicleta é “pedalada” com as mãos: é o handcycling. As provas são de velódromo, 
estrada e contra-relógio. No velódromo, as bicicletas não têm marchas e a competição acontece 
em uma pista oval que tem entre 250 e 325 metros de extensão. Velocidade em todas as provas é 
fundamental. Na estrada, os ciclistas de cada categoria largam ao mesmo tempo. As competições 
são as mais longas da modalidade, com até 120 km de percurso. As disputas contra-relógio 
exigem mais velocidade que resistência. Os atletas largam de um em um minuto, pedalando 
contra o tempo.  
 
Esgrima em Cadeira de Rodas– Modalidade para atletas em cadeiras de rodas. O programa tem 
15 provas – equipes e individuais, masculinas e femininas, em florete e espada. Só os homens é 
que competem com sabre. As cadeiras de rodas são presas ao chão para dar estabilidade e 
permitir a liberdade de movimentos na parte superior do corpo do esgrimista. Os atletas estão 
ligados a uma caixa eletrônica que conta os toques da arma. 
Nas provas individuais, o primeiro esgrimista a marcar 5 toques em pools e 15 toques em 
eliminação direta é declarado vencedor. Nas provas por equipe, ganham os primeiros a marcar 
45 toques.  
 
Futebol de Cinco– O futebol de cinco é exclusivo para cegos ou deficientes visuais. 
As partidas normalmente são em uma quadra de futsal adaptada, mas desde os Jogos 
Paraolímpicos de Atenas também vem sendo praticado em campos de grama sintética. O goleiro 
tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da FIFA nos últimos cinco 
anos. Junto às linhas laterais, são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. Cada 
time é formado por cinco jogadores – um goleiro e quatro na linha. Diferente dos estádios com a 
torcida gritando, as partidas de futebol de cinco são silenciosas, em locais sem eco. A bola tem 
guizos internos para que os atletas consigam localizá-la. A torcida só pode se manifestar na hora 
do gol. Os jogadores usam uma venda nos olhos e se tocá-la é falta. Com cinco infrações o atleta 
é expulso de campo e pode ser substituído por outro jogador. Há ainda um guia, o “chamador”, 
que fica atrás do gol, para orientar os jogadores, dizendo onde devem se posicionar em campo e 



para onde devem chutar. O jogo tem dois tempos de 25 minutos cada e um intervalo de 10 
minutos. 
 
Futebol de Sete– O futebol de sete é praticado por atletas do sexo masculino, com paralisia 
cerebral, decorrente de seqüelas de traumatismo crânio-encefálico ou acidentes vasculares 
cerebrais. As regras são da FIFA, mas com algumas adaptações feitas pela Associação 
Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais (CP-ISRA). O campo tem no 
máximo 75 m x 55 m, com balizas de 5 m x 2 m e a marca do pênalti fica a 9,20m do centro da 
linha de gol. Cada time tem sete jogadores (incluindo o goleiro) e cinco reservas. A partida dura 
60 minutos, divididos em dois tempos de 30, com um intervalo de 15 minutos. Não existe regra 
para impedimento e a cobrança lateral pode ser feita com apenas uma das mãos, rolando a bola 
no chão. Os jogadores pertencem às classes menos afetadas pela paralisia cerebral e não usam 
cadeira de rodas. 
 
Goalball– O goalball foi criado em 1946 pelo austríaco HanzLorezen e pelo alemão Sepp 
Reindle, que tinham como objetivo reabilitar veteranos da Segunda Guerra Mundial que 
perderam a visão. Ao contrário de outras modalidades paraolímpicas, o goalball foi desenvolvido 
exclusivamente para pessoas com deficiência – neste caso, a visual. 
A quadra tem as mesmas dimensões da de vôlei (9 m de largura por 18 m de comprimento). As 
partidas duram 20 minutos, com dois tempos de 10. Cada equipe conta com três jogadores 
titulares e três reservas. De cada lado da quadra tem um gol com nove metros de largura e 1,2 de 
altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso deve ser 
rasteiro e o objetivo é balançar a rede adversária. A bola possui um guizo em seu interior que 
emite sons – existem furos que permitem a passagem do som – para que os jogadores saibam sua 
direção. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, por isso não pode haver 
barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo. A bola 
tem 76 cm de diâmetro e pesa 1,25 kg, é mais ou menos do tamanho da de basquete.  
 
Halterofilismo– No halterofilismo, os atletas permanecem deitados em um banco, e executam 
um movimento conhecido como supino. A prova começa no momento em que a barra de apoio é 
retirada – com ou sem a ajuda do auxiliar central – deixando o braço totalmente estendido. O 
atleta flexiona o braço descendo a barra até a altura do peito. 
Em seguida, elevam-na até a posição inicial, finalizando o movimento. Hoje, competem atletas 
com deficiência física nos membros inferiores ou paralisia cerebral. As categorias são 
subdivididas pelo peso corporal de cada um. São dez categorias femininas e dez masculinas. O 
atleta pode realizar o movimento três vezes, sendo validado o maior peso. Os árbitros ficam 
atentos à execução contínua do movimento e à parada nítida da barra no peito. 
 
Hipismo–  A única disciplina do Hipismo do Programa Paraolímpico é o adestramento. O 
hipismo paraolímpico é praticado por atletas com vários tipos de deficiência. A competição de 
hipismo é mista, ou seja, cavaleiros e amazonas competem juntos nas mesmas provas.  
 
Judô A modalidade é disputada por atletas com deficiência visual divididos em categorias de 
acordo com o peso corporal. Com até cinco minutos de duração, as lutas acontecem sob as 
mesmas regras utilizadas pela Federação Internacional de Judô, com pequenas modificações em 
relação ao judôconvencional. A principal delas é que o atleta inicia a luta já em contato com o 
quimono do oponente. Além disso, a luta é interrompida quando os lutadores perdem esse 
contato. Não há punições para quem sai da área de combate.  
 



Natação - Na natação competem atletas com todos os tipos de deficiência física e visual em 
provas dos 50 m aos 400 m no estilo livre, dos 50 m aos 100 m nos estilos peito, costas e 
borboleta. O medley é disputado em provas de 150 m e 200 m. 
As provas são divididas nas categorias masculino e feminino, seguindo as regras do IPC 
Swimming, órgão responsável pela natação no Comitê Paraolímpico Internacional. As 
adaptações são feitas nas largadas, viradas e chegadas. Os nadadores cegos recebem um aviso do 
“tapper”, por meio de um bastão com uma ponta de espuma, quando estão se aproximando das 
bordas. A largada também pode ser feita na água, no caso de atletas de classes mais baixas, que 
não conseguem sair do bloco. As baterias são separadas de acordo com o grau e o tipo de 
deficiência. 
 
Rúgbi em Cadeira de Rodas– Competem no esporte tanto homens quanto mulheres (não há 
divisão de gênero) com tetraplegia ou deficiências nas quais as sequelas sejam parecidas com a 
de um tetra. Os jogos ocorrem em quadras de 15m de largura por 28m de comprimento e têm 4 
períodos de 8 minutos. O objetivo é passar da linha do gol com as duas rodas da cadeira e a bola 
nas mãos. Assim como no rugby convencional, a modalidade para cadeirantes tem muito contato 
físico. São quatro atletas em cada equipe, que contam ainda com 8 reservas cada. 
 
Tênis de Mesa–  No tênis de mesa participam atletas do sexo masculino e feminino com 
paralisia cerebral, amputados e cadeirantes. As competições são divididas entre atletas andantes 
e cadeirantes. Os jogos podem ser 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. 
A raquete pode ser amarrada na mão do atleta para facilitar o jogo. A instituição responsável pela 
modalidade é a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). Em relação ao tênis de mesa 
convencional existem apenas algumas diferenças nas regras, como na hora do saque para a 
categoria cadeirante. 
 
Tênis em Cadeira de Rodas– As semelhanças com o esporte 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 cadeiras utilizadas 
também são esportivas, com rodas adaptadas para um melhor equilíbrio e mobilidade. Não há 
diferença em relação às raquetes e às bolas. 
 
Tiro– As regras das competições têm apenas algumas adaptações. Pessoas amputadas, 
paraplégicas, tetraplégicas e com outras deficiências locomotoras podem competir tanto no 
masculino como no feminino. 
As regras variam de acordo com a prova, a distância, o tipo do alvo, posição de tiro, número de 
disparos e o tempo que o atleta tem para atirar. Em cada competição as disputas ocorrem numa 
fase de classificação e numa final. As pontuações de ambas as fases são somadas e vence quem 
fizer mais pontos. O alvo é dividido em dez circunferências que valem de um a dez pontos e são 
subdivididas, cada uma, entre 0.1 e 0.9 pontos. A menor e mais central circunferência é a que 
vale mais, dez pontos. Sendo assim, o valor máximo que pode ser conseguido é de 10.9. 
 
Tiro com Arco– O objetivo do arqueiro é lançar flechas no alvo marcado com dez anéis 
concêntricos, aumentando a pontuação quanto menor e mais perto for a flecha do menor centro 
do alvo. Acertar no alvo vale 10 pontos. O esporte é praticado geralmente ao ar livre. O alvo é 
colocado em distâncias diferentes entre 30 e 90 metros. Nos Jogos Paraolímpicos, a distância é 
70 metros. 



O tiro com arco é uma modalidade para atletas com deficiência motora, disputadas 
individualmente ou em equipe. Podem competir em cadeiras de rodas ou de pé, com um total de 
7 provas.  
 
Remo– Pequim-2008 marcou a entrada do remo para o programa paraolímpico, o que faz dessa a 
modalidade mais nova do esporte para adaptados. O equipamento possui alterações sutis para 
que possa ser praticado, mas não às características de cada competidor. Atletas com os mais 
diferentes tipos de deficiências podem competir, sendo que a separação de classes definida de 
acordo com o grau de limitação.  As corridas são realizadas num percurso de 1000 metros para 
todas as quatro classes. 
 
Vela– Pessoas com deficiência locomotora ou visual podem competir na modalidade. Dois tipos 
de barco são utilizados nas competições internacionais. Os barcos da classe 2.4mR são tripulados 
por um único atleta, pesam 260 quilos e possuem 4,1m de comprimento. Os barcos da classe 
sonar são tripulados por uma equipe de três pessoas, que deve ser classificada em função dos 
tipos de deficiência. 
Esses barcos são maiores, pesando cerca de 900 Kg e medindo cerca de 7 m. Duas rotas devem 
ser percorridas pelos velejadores. A sinalização dos trajetos é alterada de acordo com as 
condições climáticas do dia. Em ambos os tipos de embarcações, as competições consistem em 
uma série de nove disputas em separado. Ganha cada prova quem percorrer o trajeto em menor 
tempo. O vencedor conquista um ponto, o segundo fica com dois e assim por diante. Ao final das 
nove disputas, o pior resultado é descartado e quem tiver a menor soma de pontos é declarado 
campeão. Os vencedores das regatas normalmente são os velejadores que conseguem imprimir 
uma maior velocidade nos barcos, realizar melhores manobras e buscar as melhores condições de 
vento (tática de regata). 
 
Vôlei Sentado– O esporte pode ser praticado por atletas amputados, com paralisia cerebral, lesão na 
coluna vertebral e alguma deficiência locomotora. As dimensões da quadra são menores do que as de 
uma quadra tradicional, tendo 10m de comprimento por seis de largura. Há uma divisão de zonas de 
ataque e defesa. A rede também é mais baixa. No feminino, tem 1,05m de altura; no masculino, 
1,15m. Os competidores precisam manter o bumbum junto ao chão durante toda a partida. A exceção 
é aberta quando há a tentativa de salvar bolas difíceis. Os sets tem 25 pontos corridos e, o Tie-
Break, 15. Ganha a partida a equipe que vencer três sets. 
 
 

2.3 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

A classificação funcional (ou classificação, quando se tratar de deficiências visuais ou 
intelectuais) promove a estruturação para competição em todas as modalidades paralímpicas. O 
processo de classificação atesta que a deficiência ou comprometimento do atleta é relevante em 
seu desempenho esportivo, e que compita em igualdade de condições a outros atletas.  O Sistema 
de Classificação Funcional é um método que consiste em categorização que o atleta recebe em 
função de seu volume de ação, ou seja, de sua capacidade de realizar movimentos, colocando em 
evidência a potencialidade motora dos resíduos musculares e articulares da sequela de algum tipo 
de deficiência, bem como, os músculos e outros componentes que não que não foram lesados. A 
classificação funcional tem dois objetivos primordiais: definir a elegibilidades de um atleta e 
agrupar atletas igualmente a fim de competir entre si. 

Para ser elegível para competir, o atleta deve ter uma deficiência que seja permanente e 
tenha verificável limitação funcional com impacto em seu desempenho atlético. Se um atleta tem 
uma limitação, que não seja permanente, ou não o impeça de competir com atletas sem 
deficiência, então este atleta é considerado inelegível.  



Cada modalidade esportiva paralímpica possui seus critérios e métodos de avaliação 
específicos, não sendo possível usar as mesmas regras para todas. Cada Federação Internacional 
(FI) cria suas próprias normativas para sua modalidade e também são responsáveis por analisar 
se as mesmas estão sendo cumpridas.  As FIs decidem qual(is) deficiência(s) seu esporte vai 
atender. Algumas modalidades paralímpicas foram feitas para somente um tipo de deficiência, 
como o Goalball, que só está aberto a atletas com deficiência visual. Outros esportes, 
como atletismo e natação, estão abertos a todos os tipos de deficiências. Como diferentes 
esportes requerem diferentes habilidades, cada esporte requer uma classificação funcional 
própria. Por exemplo, uma deficiência em um braço afeta o desempenho em uma prova de 
corrida em um grau menor do que em uma prova de natação. 

A Classificação Funcional é feita por profissionais da área da saúde capacitados e 
registrados como classificadores funcionais, que podem ser médicos, fisioterapeutas ou 
professores de educação física. A avaliação é realizada em três estágios: médico (exame físico 
para verificar exatamente a patologia do atleta, além da sua inabilidade, que afeta a função 
muscular necessária para um determinado movimento), funcional (testes de força muscular, 
amplitude de movimento articular, mensuração de membros e coordenação motora, buscam 
evidenciar os resíduos musculares utilizados para a performance no esporte) e técnico (são 
observados os grupos musculares na realização do movimento, a técnica e a prótese e a ortese 
utilizadas). Durante a competição, os classificadores poderão continuar observando os 
atletas e o classificador poderá monitorar uma classificação durante vários eventos. É possível 
também que os critérios de elegibilidade em um determinado esporte sejam atingidos, mas sejam 
elegíveis para outras modalidades. 

Conheça os critérios de classificação funcional de algumas modalidades paraolímpicas: 
 
Atletismo – A letra “F” (de field, em inglês) é utilizada para provas de campo, como arremesso, 
lançamentos e saltos. A letra “T” (de track, em inglês) é utilizada para corridas de velocidade e 
fundo. Quanto menor a numeração, maior o grau de deficiência. 
· 11 a 13: deficientes visuais 
· 20: deficientes mentais 
· 31 a 38: paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes) 
· 40: anões 
· 41 a 46: amputados e outros 
· 51 a 58: competem em cadeiras (sequelas de poliomielite, lesão medular e amputação) 
 
Basquete em cadeira de rodas- os atletas recebem uma classificação funcional que varia de 1 a 
4,5 pontos, de acordo com o comprometimento motor: quanto menor o comprometimento do 
atleta, maior a pontuação. Durante o jogo, a soma total dos cinco jogadores não pode ultrapassar 
os 14 pontos. 
 
Bocha-  
· BC1: atletas com paralisia cerebral que conseguem arremessar a bola. Podem ter auxílio para 
estabilizar a cadeira e receber a bola. 
· BC2: atletas com paralisia cerebral com mais facilidade para arremessar a bola do que os da 
classe BC1. Não há assistência. 
· BC3: atletas com paralisia cerebral que não conseguem arremessar sozinhos e utilizam uma 
rampa para isso. 
· BC4: atletas com outras deficiências severas com dificuldade para arremessar. 
 
Esgrima em cadeira de rodas - são elegíveis atletas com deficiência física que afeta o 
movimento de pelo menos uma perna ou pé. Há duas classes nas Paralimpíadas. 



· Categoria A: atletas com bom controle do tronco, em que o braço que porta a arma não é 
afetado pela deficiência. 
· Categoria B: atletas com deficiência que afeta o controle do tronco ou do braço que porta a 
arma. 
 
Futebol de cinco - nas Paralimpíadas são elegíveis apenas os cegos totais (B1) para as posições 
de linha. Se encaixam neste quesito atletas sem qualquer percepção luminosa ou com alguma 
percepção luminosa, mas incapazes de reconhecer formas a qualquer distância ou em qualquer 
direção. O goleiro tem visão normal. 
 
Goalball- todos os atletas usam vendas para que haja igualdade de condições. 
· B1 – cego total: nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos ou percepção de luz, mas 
com incapacidade de reconhecer formatos a qualquer distância ou em qualquer direção. 
· B2 – atletas com percepção de vultos. 
· B3 – atletas que conseguem definir imagens. 
 
Judô- competem apenas deficientes visuais. Cegos totais têm um círculo vermelho costurado na 
manga do quimono. Atletas que também são surdos têm um círculo azul costurado nas costas do 
quimono. Nos Jogos Paralímpicos, atletas de diferentes classes podem competir juntos. 
· B1 – cego total: nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos ou percepção de luz, mas 
com incapacidade de reconhecer formatos a qualquer distância ou direção. 
· B2 – atletas com percepção de vultos. 
· B3 – atletas que conseguem definir imagens. 
 
Natação - a letra “S” antes da classe representa provas de estilo livre, costas e borboleta. As 
letras “SB” refere-se ao nado peito, enquanto “SM” indica eventos medley individuais. Como o 
nado peito exige maior impulsão com a perna, é comum que o atleta esteja em uma classe 
diferente neste estilo em relação aos outros. O mesmo acontecer com as provas medley. Quanto 
menor o número, maior a deficiência. 
· 1–10: atletas com deficiências físicas. 
· 11–13: atletas com deficiências visuais. Os da classe 11 tem pouca ou nenhuma visão. 
· 14: atletas com deficiências intelectuais 
 
Tênis de mesa- há 11 classes no tênis de mesa. Quanto maior o número, menor o 
comprometimento físico-motor. 
· TT1, TT2, TT3, TT4 e TT5 – atletas cadeirantes 
· TT6, TT7, TT8, TT9, TT10 – atletas andantes 
· TT11 - atletas andantes com deficiência intelectual 
 
Vôlei sentado - podem participar amputados, atletas com paralisia cerebral, lesão na coluna 
vertebral e alguma deficiência locomotora. Entre estes, há divisão apenas entre atletas deficientes 
(D) e minimamente deficientes (MD), que são, em geral ex-jogadores do vôlei convencional que 
sofreram lesões sérias nos joelhos e/ou tornozelos. Cada equipe pode contar com no máximo um 
atleta MD em quadra por vez. 

 

3. OBSTACULOS PARA INSERÇÃO E MANUTENÇÃO NO ESPORTE 
PARALÍMPICO  
 



A carreira esportiva de modo geral é uma realidade que apresenta muitos obstáculos 
para se consolidar. Quanto trata-se da carreira esportiva paraolímpica outras questões entram em 
jogo.  

A primeira grande dificuldade de todo atleta paraolímpico é a aceitação de sua 
deficiência e a busca pelo esporte para superar seus limites. A busca de uma a prática esportiva 
por esse publico se dá muitas vezes pela intenção de reabilitação e uma maior inserção social.  
Ao identificar a capacidade e as habilidades motoras específicas para um esporte é que o 
deficiente engaja-se em uma modalidade esportiva. Mas encontrar uma entidade, clube ou 
organização que ofereça modalidades esportivas para deficientes é uma das grandes dificuldades 
encontradas por este público. Isso porque, além da escassez de lugares adaptados para receber 
deficientes, muitos profissionais não estão aptos a lidar com as especificidades desse grupo 
distinto. E também pode ser um agravante quando tais espaços visam o recebimento de 
mensalidades dos seus praticantes, pois muitos tem dificuldades financeiras para inserir-se no 
esporte. 

Passada as barreiras de inserção esportiva, outras questões se fazem relevantes, tais 
como o transporte e a acessibilidades. Nem todos os deficientes contam com um apoio de 
transporte particular que possibilita sua locomoção facilitada pelos espaços esportivos, muitos 
dependem do transporte público que por vezes não oferece condições dignas de locomoção. 
Primeiro por demandar uma capacitação de funcionários, segundo por ter de contar com a 
colaboração do publico usuário que por vezes carrega preconceitos quanto a acessibilidade dos 
deficientes. Isso atrelado aos problemas comuns a todo transporte público, atrasos, lotação, 
localizações que não contam com nenhuma linha próxima, entre outros. 

Ainda sim, ter que lidar com o preconceito diário, pela sua condição de deficiente, e 
ainda no espaço esportivo, também é uma questão a ser superada em nossa sociedade. Uma 
pesquisa inédita mostrou que 71% dos atletas paraolímpicos do Brasil já sentiram-se alvo de 
preconceito social. E grande parte ocorre nas ruas. Mulheres de 20 a 29 anos nas regiões Norte e 
Centro-Oeste foram as que mais se queixaram de rejeição. A pesquisa do DataSenado mostra que 
apenas 2% dos atletas paraolímpicos relataram sofrer discriminação em ambiente esportivo. E 
7% apontaram os veículos de comunicação como responsáveis. No material que distribui à 
imprensa que cobre os eventos paraolímpicos, o CPB faz recomendações aos jornalistas de como 
abordar atletas com algum tipo de deficiência. Como, por exemplo, não hesitar em perguntar 
sobre como o atleta se tornou deficiente, e que o esporte paraolímpico é de alto rendimento para 
pessoas com deficiência.  

Para Alberto Martins da Costa, ex-chefe da delegação brasileira em Paralimpíadas,  “é 
fato que a sociedade brasileira ainda tem preconceito contra o deficiente físico e o atleta 
paralímpico. No entanto, é preciso dizer que o esporte é o principal instrumento para essa nova 
forma de a sociedade encarar essas pessoas. O próprio conceito de esporte paralímpico como a 
atividade desenvolvida por atletas de alto rendimento, de alta performance, que se submetem a 
intensos treinamentos para alcançar suas metas, é uma mudança importante. Não se trata de um 
olhar de pena. O que você está vendo nessas competições não é a deficiência física, é a 
superação de si mesmo na busca da melhor performance. É a obtenção de marcas, dos melhores 
tempos, de quebra de recordes, da vitória sobre os adversários. Precisamos parar de bater nessa 
tecla da deficiência e mudar a concepção de esporte paralímpico para esporte de alta 
performance, de alto rendimento, seja ele praticado por pessoas com ou sem deficiência”. 

Também como em muitos casos no esporte olímpico, especialmente nas modalidades 
menos conhecidas, o esporte paraolímpico representa desafios para seus atletas em manter-se na 
carreira, especialmente pela falta de patrocínio e visibilidade. Isso porque muitos dependem 
exclusivamente de benefícios do governo como a bolsa atleta e pensões do INSS por invalidez 
para suprir suas necessidades de treinamento que são muitas, indo desde materiais específicos 
para pratica, como próteses, órteses, cadeiras de rodas, entre outros à ate custeio de viagens e 



competições. Isso porque não é todo atleta paraolímpico que tem a elegibilidade para concorrer 
às bolsas atletas cedidas pelos governos federais, estaduais e até municipais. Para concorrer é 
necessário ter resultados expressivos no cenário nacional e internacional. E também não 
representam um valor muito elevado, as vezes insuficiente para as demandas financeiras mensais 
dos paraatletas. 

A melhoria das condições de treino e competição vai ser mais favorável à medida que 
estes atletas conseguem obter patrocínios que favoreçam o aumento financeiro de suas receitas e 
proporcionem um melhor desenvolvimento no esporte, sem a necessidade de complementar a 
renda com outras atividades no mercado de trabalho ordinário, e então se profissionalizar no 
esporte. Mas a efetivação do patrocínio passa necessariamente pelo reconhecimento e 
visibilidade do atleta, da modalidade e da cultura paraolímpica em geral.  

Essa visibilidade está ancorada nas veiculações midiáticas e na representatividade deste 
publico nas mesmas e em postos de destaque da sociedade. As coberturas televisivas ou via redes 
sociais em modalidades paraolímpicas acontecem nas vésperas e durante a realização dos Jogos 
Olímpicos, o que dificulta muito o alcance do esporte aos nichos da sociedade e também de sua 
valorização simbólica e que represente o retorno em financiamento e patrocínios aliados a 
grandes marcas. Isso pode ser corroborado com o fato de que o principal financiador do esporte 
paraolímpico continua sendo uma empresa Estatal, que é a Caixa Econômica. 

Quando se amplia as coberturas midiáticas tem-se um ganho, não somente financeiro 
para o desenvolvimento das carreiras dos vários atletas paraolímpicos, mas também ganhos de 
representatividade e a melhoria do próprio movimento paraolímpico.  

Isto pode ser facilmente identificado em pesquisas, como no caso da O caso da Grã-
Bretanha, que menos de um ano após sediar os Jogos de Londres 2012, a nação teve um aumento 
de mais de 30% no número de praticantes em algumas modalidades paralímpicas (hipismo, 33%; 
goalball, 31%; ciclismo, 25%; bocha, 23%; natação, 20% e; vôlei sentado, 20%, são os 
principais exemplos). O resultado foi que os britânicos, que já haviam conquistado um excelente 
resultado em casa, terminando em terceiro com 120 medalhas (34 ouros, 43 pratas e 43 bronzes), 
nos Jogos Rio 2016 melhoraram o desempenho e ficaram em segundo, com 147 pódios (64 
ouros, 39 pratas e 44 bronzes).  

Outro ponto importante foi como os próprios deficientes passaram a enxergar a sua 
condição: - As pessoas com deficiência viram que elas também poderiam se tornar aqueles seres 
humanos que faziam coisas incríveis. Elas viram de perto e passaram a ter certeza de que o país 
inteiro era acessível a elas - opinou Bradley (Secretária de Esportes e Cultura da Grã-Bretanha). 
No dia Nacional Paralímpico britânico de 2013, uma pesquisa foi feita com 18 mil pessoas e 
37% dos entrevistados disseram que foram inspirados a fazer um esporte que não praticavam 
anteriormente como consequência direta da data, na qual são realizados diversos eventos. 

A visibilidade que o esporte paralímpico recebeu durante o megaevento sediado em 
Londres mudou a maneira como os britânicos viam os deficientes: - A luta pelo direito à 
acessibilidade teve uma incrível visibilidade com os Jogos Paralímpicos. As pessoas não estavam 
assistindo apenas esportes, mas queriam ver aqueles seres humanos inacreditáveis, que 
mostravam que não é porque eram deficientes que não seriam capazes de fazer as coisas 
impressionantes que eles faziam - comentou Bradley. 

Uma pesquisa feita pela British Paralympic Association (BPA) indicou que os Jogos 
Paralímpicos tiveram grande efeito sobre as crianças: sete entre dez mudaram a forma como 
enxergavam os deficientes. Entre os adultos, o percentual em entrevista sobre o mesmo tema 
realizada após a Cerimônia de Encerramento foi de 81%. A ministra britânica acredita que o 
mesmo pode ocorrer no Brasil: - Eu vi os brasileiros celebrando, curtindo as Paralimpíadas e 
compartilhando a felicidade daqueles atletas. Tenho certeza de que as milhares de pessoas que 
viram as mais incríveis performances na Cerimônia de Encerramento, com os músicos e 



dançarinos com deficiência, mostrando o que pode ser alcançado, vão querer que voltem eventos 
como esse e vão ajudar a cidade a ser um lugar mais acessível.  

O craque da seleção brasileira de futebol de 5, Ricardinho, que conquistou o 
tetracampeonato paralímpico nos Jogos Rio 2016, acredita em uma mudança no comportamento 
dos não deficientes em relação às pessoas com deficiência, mas acha que será um processo lento: 
- O primeiro legado que vai ficar é que as pessoas estão conhecendo mais de perto o deficiente, 
viram que somos profissionais do esporte e que a gente tem êxito no que faz. Só que nosso país 
precisa melhorar muito a acessibilidade. Se temos vários problemas sociais, imagina quando 
entra em uma área ainda mais restrita, que é a da pessoa com deficiência. Acredito que possa ter 
uma mudança, vai ser lenta, mas o resultado que tivemos vai ser importante até para que as 
pessoas, ao encontrarem um deficiente, ajam de forma diferente. 
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