
Jogos Paralimpicos

O surgimento do movimento paralímpico foi baseado num modelo centrado nas

práticas de reabilitação e de lazer (BAILEY, 2008). No ano de 1944, o neurocirurgião

alemão Ludwig Guttman começou a trabalhar na Unidade de Lesões Medulares em

Stoke Mandeville, em Aylesbury (Inglaterra) incorporando a prática esportiva como um

processo de extensão da reabilitação (VANLANDEWIJCK, 2011).

Os primeiros Jogos de Stoke Mandeville coincidiram com o dia da abertura dos

Jogos  Olímpicos  de  Londres,  em  1948.  A  competição  foi  entre  dois  centros  de

reabilitação britânico, com 26 atletas, disputando o tiro com arco. (ROSEN, 1973a). No

ano de 1952, foi realizado os Jogos Internacionais de Stoke Mandeville (Grã Bretanha e

Holanda) e em 1960 na cidade de Roma, ocorreu a nona edição dos Jogos Internacionais

de Stoke Mandeville, que passou a ser considerado posteriormente como os Primeiros

Jogos Paralímpicos. As modalidades disputadas foram: atletismo, natação, esgrima em

cadeira de rodas (ECR), tênis de mesa, tiro com arco, basquete e sinuca (IPC, 2009).

Segundo IPC (2009), durante o período de 1952 a 1972 participaram dos Jogos

“Paralímpicos” apenas atletas com lesão medular. A partir de 1976, nas Paralimpíadas

do Canadá, foram incluídos os atletas com amputação, Les Autres, (termo francês para

as outras patologias), que incluíam uma variedade de deficiências locomotoras como:

artrodese,  artrose  de  articulações  maiores,  anquilose,  espondilose  Anquilosante,

sequelas da síndrome Guillain-barré, esclerose múltipla, distrofia Muscular, ataxia de

Friedrich,  artrogripose e osteogênese imperfeita e Deficientes Visuais. Nos Jogos de

1980 na Holanda, foram incluídos os atletas com Paralisia Cerebral e desde então, até os

dias atuais participam todos os atletas com as deficiências citadas.

Os  primeiros  Jogos  Paralímpicos  para  Deficientes  Mentais  foram  realizados

imediatamente  depois  dos  Jogos  de  Barcelona  1992,  em  Madrid.  Mais  de  1  400

participantes de 74 países estiveram presentes no evento que contou com cinco esportes.

A Associação  Nacional  de  Administração  de  Enfermagem  da  Espanha  (ANDE)  se

responsabilizou  pela  organização  do  evento  e  foram  sancionados  pelo  Comitê

Internacional  de  Coordenação  e  pela  Federação  Internacional  de  Esportes  para

Deficientes Mentais.



Os  Jogos  Paralímpicos  de  Verão  de  1996  foram realizados  em Atlanta,  nos

Estados Unidos. Esta edição foi marcada pela inclusão oficial dos deficientes mentais

em eventos selecionados de atletismo e natação.

Os  Jogos  Paralímpicos  de  Sidney  foram  marcados  por  uma  trapaça  e  pelo

recorde no caso de competidores que buscaram a glória fazendo uso de métodos ilícitos.

Em Sidney, o jornalista Carlos Ribagorda se infiltrou na equipe espanhola de

basquete para deficientes mentais e participou dos jogos que resultou no ouro.

Após os Jogos, ele publicou uma reportagem na revista "Capital" denunciando a

fraude. A primeira consequência foi a queda do presidente da Federação Espanhola de

Esportes para Deficientes Mentais, Fernando Vicente.

Nos anos seguintes,  o Comitê Paralimpico Internacional percebeu que alguns

países não eram tão rigorosos assim na hora de classificar seus deficientes. Resultado:

decidiu  suspender  a  categoria  para  deficientes  Intelectuais  até  os  Jogos  de  Londres

2012. Retornando o atletismo, natação e o tênis de mesa.

Os  únicos  selos  que  encontrei  comemorativos  aos  Jogos  Paralimpicos  para

Deficientes Intelectuais foram:

Selos emitidos: Jogos Paralimpicos de Madri para Deficientes Intelectuais 1992.

Espanha

Selo emitido pela Síria 1992 comemorativo aos Jogos Paralimpicos de Madri-

Deficientes Intelectuais.




