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O incentivo e a prática do 
esporte paralímpico na vida 
das pessoas têm sido de 
fundamental importância na 
busca da superação. É no es-
porte, que algumas pessoas 
com deficiência encontram 
a força necessária para se 
superarem. No Brasil, mui-
tos atletas paralímpicos se 
destacam.

Afinal, uma das maiores 
preocupações da pessoa 
com deficiência é a de não 
conseguir alcançar inde-
pendência ou realizar seus 
sonhos, por conta das limita-
ções. Mas grandes histórias 
podem ajudar a juntar a cora-
gem necessária para buscar 
e realizar sonhos.

A divulgação das ativi-
dades esportivas no Brasil, 
que acontece de variadas 
formas, até mesmo em 
novelas, faz crescer 
o sentimento como 
opção na busca de 
encontrar um caminho 
para amenizar a situa-
ção. A participação 
de vários medalhistas 
neste trabalho acaba 
abrindo a visão daqueles 
que até então não viam essa 
oportunidade para assumir 
um novo caminho e chegar à 
superação.

A lista é grande e domina-
da principalmente por atletas 
da natação e do atletismo, o 
que é natural por serem os 
esportes que mais oferecem 
medalhas. A exceção é o 
excepcional judoca Antônio 
Tenório, que conseguiu seis 
medalhas entre 1996 e 2016, 
uma a cada edição.

Confira na 
página 10 a lista 

dos maiores 
medalhistas 

brasileiros em 
Paralimpíadas, 

que são exemplos de 
determinação e 

superação, 
servindo de espelho 

como forma de
incentivo aos iniciantes
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