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“A coisa mais importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas 

participar, assim como a coisa mais importante na vida não é o 

triunfo, mas a luta. O essencial não é ter vencido, mas ter lutado 

bem.” 

 

Pierre de Coubertin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2012, oficialmente conhecidos como Jogos da 

XXVII Olimpíada, serão realizados na cidade de Londres, de 27 de Julho a 12 de 

Agosto de 2012, seguidos pelos Jogos Paraolímpicos de Verão de 2012, que se 

realizarão entre 29 de Agosto e 9 de Setembro. Londres é a primeira cidade a sediar 

oficialmente os Jogos Olímpicos da Era Moderna por três vezes - as anteriores 

foram em 1908 e 1948 (COB, 2012). 

Os Jogos Olímpicos são um grande evento internacional, com esportes de verão e 

de inverno, em que milhares de atletas participam de várias competições. 

Atualmente os Jogos são realizados a cada dois anos, em anos pares, com os 

Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno se alternando, embora ocorram a cada 

quatro anos no âmbito dos respectivos Jogos de Verão.  

Originalmente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram 

realizados em Olímpia, na Grécia, do século VIII a.C. ao século V 

d.C. No século XIX, o Barão Pierre de Coubertin fundou o Comitê 

Olímpico Internacional (COI) em 1894, que se tornou o órgão 

dirigente do Movimento Olímpico, cuja estrutura e as ações são 

definidas pela Carta Olímpica.  

Os primeiros jogos sob os auspícios do COI foram sediados no estádio Panathinaiko 

em Atenas, em 1896. Estes jogos trouxeram quatorze nações e 241 atletas que 

competiram em 43 eventos. Zappas e seu primo Konstantinos Zappas tinham 

deixado ao governo grego uma relação de confiança para financiar os futuros Jogos 

Olímpicos. Esta confiança foi fundamental para o financiamento dos Jogos de 1896. 

George Averoff contribuiu generosamente para a renovação do estádio Panathinaiko 

para os Jogos. O governo grego também financiou a reforma por meio da venda 

futura de ingressos e com a venda do primeiro conjunto de selos comemorativos 

(COI, 2012).  

O Movimento Olímpico utiliza símbolos para representar os ideais consagrados na 

Carta Olímpica.  
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Os Anéis Olímpicos 

O símbolo olímpico, mais conhecido 

como os anéis olímpicos, é composto 

por cinco anéis entrelaçados, 

representando a união dos cinco 

continentes habitados (considerando as 

Américas do Norte e do Sul como um 

continente único). A versão colorida 

dos anéis, azul, amarelo, preto, verde e vermelho sobre um fundo branco, forma a 

bandeira olímpica. As cores foram escolhidas porque cada nação tinha, pelo menos, 

uma delas em sua bandeira nacional. A bandeira foi adotada em 1914, mas voou 

pela primeira vez apenas em 1920 nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica. 

Desde então, é hasteada em cada celebração dos Jogos (COI, 2012). 

 

A Tocha 

Meses antes de cada edição dos Jogos, a chama olímpica 

é acesa em Olímpia, em uma cerimônia que reflete antigos 

rituais gregos. A performista, atuando como uma 

sacerdotisa acende uma lanterna, colocando-a dentro de 

um espelho parabólico que concentra os raios do sol; ela, 

em seguida, acende as luzes da tocha do portador de 

retransmissão em primeiro lugar, iniciando assim o 

revezamento da tocha olímpica que vai levar a chama ao 

estádio olímpico da cidade anfitriã dos Jogos, onde 

desempenha um papel importante na cerimônia de 

abertura (OLYMPIC MUSEUM, 2007). De acordo 

com o COI (2012), embora o fogo tem sido um 

símbolo olímpico desde 1928, o revezamento da 

tocha foi introduzida nos Jogos Olímpicos de Verão 

de 1936 , como parte da tentativa do governo alemão 

para promover a sua ideologia socialista nacional.  
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O Lema 

O lema olímpico é "Citius, Altius, Fortius", uma expressão 

latina que significa "mais rápido, mais alto, mais forte".  

 

O Juramento 

"Em nome de todos os competidores, eu prometo participar nestes Jogos Olímpicos, 

respeitando e cumprindo com as normas que o regem, no verdadeiro espírito 

esportivo, pela glória do esporte e em honra às nossas equipes". 

O juramento olímpico foi escrito pelo Barão de Coubertin e proclamado em uma 

cerimônia de abertura pela primeira vez, em 1920, nos Jogos de Antuérpia, pelo 

esgrimista belga Victor Boin. Desde então, o juramento dos atletas é sempre feito 

por um atleta anfitrião. 

 

O Hino 

O hino foi composto pelo compositor grego, Spirou Samara, com letra do músico 

grego, Cositis Palamas, em 1896. O COI adotou-o como “olímpico” em 1958. Desde 

então, o hino é executado quando a bandeira olímpica é hasteada em todas as 

cerimônias de abertura. 

 

O Mascote 

O mascote olímpico, um animal ou uma figura humana que representa o patrimônio 

cultural do país anfitrião, foi introduzido em 1968. Segundo Evans (2008), ele 

desempenhou um papel importante na promoção da identidade dos Jogos desde os 

Jogos Olímpicos de Verão de 1980, quando o filhote de urso russo Misha atingiu o 

estrelato internacional.  
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Wenlock e Mandeville – Mascotes dos Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) 

 

A Medalha 

Toda medalha olímpica de premiação (ouro, 

prata ou bronze) deve ter, no mínimo, 60 

mm de diâmetro e 3 mm de espessura. A 

medalha de 1º lugar deve conter, 

obrigatoriamente, 6 g de ouro puro, no 

mínimo. Além disso, todos os atletas e 

oficiais recebem também uma medalha de 

participação, oferecida pelo comitê 

organizador local. 

 

CIDADES SEDES 

Ano Cidade País 

1896 Atenas Grécia 

1900 Paris França 

1904 Saint Louis Estados Unidos 

1906* Atenas Grécia 

1908 Londres Reino Unido 
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1912 Estocolmo Suécia 

1916 Não realizada  

1920 Antuérpia Bélgica 

1924 Paris França 

1928 Amsterdã Holanda 

1932 Los Angeles Estados Unidos 

1936 Berlim Alemanha 

1940 Não realizada  

1944 Não realizada  

1948 Londres Reino Unido 

1952 Helsínque Finlândia 

1956 Melbourne Austrália 

1960 Roma Itália 

1964 Tóquio Japão 

1968 Cidade do México México 

1972 Munique Alemanha Ocidental 

1976 Montreal Canadá 

1980 Moscou União Soviética 

1984 Los Angeles Estados Unidos 

1988 Seul Coreia do Sul 

1992 Barcelona Espanha 

1996 Atlanta Estados Unidos 

2000 Sydney Austrália 

2004 Atenas Grécia 

2008 Pequim China 

2012 Londres Reino Unido 

2016 Rio de Janeiro Brasil 

*Edição comemorativa (não reconhecida pelo COI) 
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Modalidades Olímpicas 

- Atletismo; 

- Badminton; 

- Basquetebol; 

- Boxe; 

- Canoagem (Slalom e Velocidade); 

- Ciclismo (Estrada, Pista, BMX e Mountain Bike); 

- Esgrima; 

- Futebol; 

- Ginástica (Artística, Rítmica e Trampolim); 

- Halterofilismo; 

- Handebol; 

- Hipismo; 

- Hóquei sobre a grama; 

- Judô; 

- Lutas; 

- Nado sincronizado; 

- Natação; 

- Pentatlo moderno;   

- Pólo aquático; 

- Remo; 

- Saltos ornamentais; 

- Taekwondo; 

- Tênis; 

- Tênis de mesa; 

- Tiro; 

- Tiro com arco; 

- Triatlo; 

- Vela; 

- Voleibol (Quadra e praia); 



APRESENTAÇÃO 

O vídeo é um recurso que ajuda o professor, atrai os alunos, mas não modifica 

substancialmente a relação pedagógica. Aproxima a sala de aula do cotidiano, das 

linguagens de aprendizagem e comunicação da sociedade, mas também introduz 

novas questões no processo educacional (MORAN, 1995). 

O vídeo está ligado à televisão e a um contexto de lazer, e entretenimento, que 

passa imperceptivelmente para a sala de aula. Vídeo, na cabeça dos alunos, 

significa descanso e não "aula", o que modifica a postura, as expectativas em 

relação ao seu uso. De acordo com Moran (1995), precisamos aproveitar essa 

expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso planejamento 

pedagógico, mas ao mesmo tempo, saber que necessitamos prestar atenção para 

estabelecer novas pontes entre o vídeo e as outras dinâmicas da aula. 

Pensando sob essa perspectiva, sugiro alguns vídeos para introduzir o tema Jogos 

Olímpicos. 

 

Acendimento da Tocha 

http://www.youtube.com/watch?v=mefq4inha8g&feature=related 

 

Curiosidades Olímpicas  

Episódio 1: Jogos da Antiguidade 

http://www.youtube.com/watch?v=iHx8GccG0SY&feature=relmfu  

 

Episódio 2: Pierre de Coubertain 

http://www.youtube.com/watch?v=TfBCFtzOLI0&feature=relmfu  

 

Episódio 3: A Bandeira Olímpica 

http://www.youtube.com/watch?v=kdBy4ORLlTE 
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Episódio 4: A Chama Olímpica 

http://www.youtube.com/watch?v=n9teTgEUzAs&feature=relmfu 

 

Episódio 5: O Desfile de Abertura e o Juramento 

http://www.youtube.com/watch?v=6Cpwz4qgwRw&feature=relmfu 

 

Episódio 6: As Medalhas e o Pódio 

http://www.youtube.com/watch?v=gb2xuSWbEsA&feature=relmfu  

 

Episódio 7: Os Jogos Olímpicos de Atenas (1896) 

http://www.youtube.com/watch?v=0XQG3NUF7KU&feature=relmfu  

 

Episódio 8: Jogos Olímpicos de Paris (1900) 

http://www.youtube.com/watch?v=Mjx1EG-upNU&feature=relmfu  

 

Os Jogos em Olímpia 

Série da TVE 2004: As modalidades clássicas da antiguidade nos Jogos de Olímpia 

http://www.youtube.com/watch?v=7xdgQa4SVSE&feature=related  

Este vídeo está em espanhol, mas, embora os comentários sejam bem relevantes para o 
entendimento, apenas com a visualização das imagens é possível perceber como aconteciam os 
jogos. 

 

Olimpíadas na Antiguidade 

http://www.youtube.com/watch?v=i5AG61nVJeQ   Parte 1 

http://www.youtube.com/watch?v=EJ2eaWbPo0Q Parte 2 
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VOCÊ CONHECE OS JOGOS OLÍMPICOS? 

 

Inicie o projeto perguntando aos alunos o que eles sabem sobre os Jogos Olímpicos. 

Socialize com a turma e trabalhe com o mapa do mundo, que irá proporcionar uma 

excelente oportunidade de desenvolver um projeto interdisciplinar. Localize no mapa 

o continente Europeu, e quais os países que o compõe. Localize também a cidade 

onde acontecerá os Jogos Olímpicos de 2012 – Londres. Mostre também cada uma 

das nações participantes dos Jogos. 

 

Jogo de Cartas 

Materiais: cartas 

Para sistematizar os conhecimentos que os alunos possuem ou adquiriram a 

respeito dos países que irão participar dos jogos, mostre a eles o jogo de cartas, que 

contém informações importantes sobre cada uma das nações, assim como sua 

respectiva bandeira, a população, a área territorial e a quantidade de medalhas 

obtidas nos jogos de 2008. Tire cópias das cartas e entregue um kit para cada grupo 

de alunos. Eles terão que distribuir as fichas de modo que todos fiquem com a 

mesma quantidade. Então, devem colocar as cartas com os dizeres virados para 

baixo, e um participante por vez irá desafiar os demais. Este deve verificar o dado 

mais vantajoso da sua primeira carta e pedir que os outros mostrem o deles. A 

pessoa que tiver o número maior fica com todas as cartas. O objetivo é acumular o 

maior número delas. 

 

 

 

  



                               

               

 

 

 

 

 

 

 

CHINA 

 

Capital: Pequim  

População: 
1.338.612.968 hab.  

Área: 9.596.960 km²  

Medalhas em 2008: 100 

ESTADOS UNIDOS 

 

Capital: Washington 

População: 308.745.538 
hab. 

Área: 9.372.610 km² 

Medalhas em 2008: 110 

RÚSSIA 

 

Capital: Moscou  

População: 142.905.200 
hab.  

Área: 17.075.200. km² 

Medalhas em 2008: 72 

Capital: Brasília 

População: 192.376.496 
hab. 

Área: 8.514.876.599km² 

Medalhas em 2008: 15 

 

REINO UNIDO 

 

Capital: Londres  

População: 58.789.194 

hab.  

Área: 244.820 km²  

Medalhas em 2008: 47 

CUBA 

 

Capital: Havana  

População: 11.242.621 
hab. 

Área: 110.861 km² 

Medalhas em 2008: 24 
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GRÉCIA 

 

Capital: Atenas  

População: 10.787.690 

hab.  

Área: 131.990 km² 

Medalhas em 2008: 4 

ÁFRICA DO SUL 

 

Capital: Cidade do Cabo  

População: 44.819.778 
hab.  

Área: 1.221.037 km²  

Medalhas em 2008: 1 

AUSTRÁLIA 

 

Capital: Camberra  

População: 19.855.288 
hab. 

Área: 7.741.220 km²  

Medalhas em 2008: 46 

ÁRGENTINA 

 

Capital: Buenos Aires  

População: 40.117.096 
hab. 

 Área:2.780.400km²  

Medalhas em 2008: 6 

ZIMBÁBUE 

 

Capital: Harare  

População: 12.576.741 
hab. 

 Área: 390.757km²  

Medalhas em 2008: 4 

JAPÃO 

 

Capital: Tóquio  

População: 127.433.494 
hab. 

 Área: 377.873 km²  

Medalhas em 2008: 25 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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*É interessante adicionar novas cartas, dessa forma aumenta a possibilidade de um maior número de 

jogadores. 

 

 

 

 

ÁLEMANHA 

 

Capital: Berlim  

População: 81.757.600 
hab. 

 Área: 357.051km²  

Medalhas em 2008: 41 

ITÁLIA 

 

Capital: Roma  

População: 60.303.800 
hab. 

 Área: 301.230km²  

Medalhas em 2008: 28 

FRANÇA 

 

Capital: Paris  

População: 65.447.374 
hab. 

 Área: 543.965km²  

Medalhas em 2008: 40 

TRINDADE E TOBAGO 

 

Capital: Porto Espanha  

População: 1.227.505 
hab. 

 Área: 5.130km²  

Medalhas em 2008: 2 

PORTUGAL 

 

Capital: Lisboa  

População: 10.561.614 
hab. 

 Área: 92.090km²  

Medalhas em 2008: 2 

URUGUAI 

 

Capital: Montevidéu  

População: 3.424.595 
hab. 

 Área: 176.215km²  

Medalhas em 2008: 0  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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JESSE OWENS – 1936 (BERLIM) 

O norte-americano entrou para a história olímpica e 

mundial por ter humilhado Adolf Hitler dentro de seu 

país, em praça pública, nos Jogos de Berlim-36. A 

teoria da supremacia da raça ariana, defendida 

pelos nazistas, caiu por terra de vez quando 

Owens, descendente de africanos e neto de 

escravos, ganhou quatro medalhas de ouro e ainda 

quebrou os recordes dos 200m duas vezes e do 

salto em distância (HISTÓRIA DAS OLIMPÍADAS, 

2008). 

 

 

NÁDIA COMANECI – 1976 (MONTREAL) 

Causou pane no placar eletrônico, que marcava no máximo 

9,99, ao receber dos juízes a primeira nota 10 da ginástica 

após uma apresentação perfeita nas barras assimétricas. No 

total, a romena conseguiu sete notas 10 na competição que 

lhe valeram três ouros. Levou para casa ainda uma prata por 

equipe e um bronze no solo. Em Moscou-80, conquistaria 

mais dois ouros e duas pratas (HISTÓRIA DAS OLIMPÍADAS, 

2008). 

 

 



GABRIELLE ANDERSEN – 1984 (LOS ANGELES) 

Nos Jogos de 84 - Los Angeles, durante a 

maratona feminina, vencida pela norte-americana 

Joan Benoit, Gabrielle, completamente 

desidratada e desorientada pelo esforço no calor, 

além de estar com uma forte cãibra na perna 

esquerda, cambaleou nos últimos 200 metros da 

maratona levando 10 minutos para completá-los 

até cair desacordada nos braços dos médicos 

sobre a linha de chegada. Após a prova ela disse aos jornalistas que queria terminar o 

percurso pois, aquela, talvez fosse sua única oportunidade olímpica devido aos seus trinta e 

nove anos. Ela chegou apenas na 37º colocação entre 44 corredoras, mas foi mais 

aplaudida que a medalhista de ouro Joan Benoit. O fato é considerado, até hoje, um dos 

maiores exemplos de perseverança (HISTÓRIA DAS OLIMPÍADAS, 2008). 

 

 

VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA – 2004 (ATENAS) 

O fundista entrou para a história justamente por não 

ter vencido. Ainda estão frescas as imagens do 

fanático irlandês agarrando Vanderlei quando este 

liderava a maratona em Atenas. Apesar de ter sido 

impedido de vencer, o atleta teve altivez bastante para 

perdoar seu algoz, dentro do mais puro espírito 

olímpico. O gesto rendeu reconhecimento com a 

medalha Pierre de Coubertain, honraria que até 2004 

havia sido concedida, apenas, ao velejador austríaco 

Hubert Roudaschl, por ter abandonado a prova para 

salvar uma pessoa que se afogava, nos Jogos de 

Seul-88 (HISTÓRIA DAS OLIMPÍADAS, 2008). 
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É difícil pensarmos que pessoas são excluídas do meio 

social em razão das características físicas que 

possuem, como cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e 

formação física. Já nascemos com essas características e 

não podemos, de certa forma, ser culpados por tê-las. 

A inclusão está ligada a todas as pessoas que não têm as 

mesmas oportunidades dentro da sociedade, e o mundo sempre esteve fechado 

para mudanças, em relação a essas pessoas. Porém, a partir de 1981, a ONU 

(Organização das Nações Unidas) criou um decreto tornando tal ano como o Ano 

Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiências (AIPPD), época em 

que passou-se a perceber que as pessoas portadoras de alguma necessidade 

especial eram também merecedoras dos mesmos direitos que os outros cidadãos, 

direitos esses que se aplicam à prática esportiva. 

Sendo o esporte parte integrante do desenvolvimento humano, podemos dizer, que 

a prática esportiva está diretamente ligada à qualidade de vida de todo cidadão, seja 

qual for sua faixa etária. Na área da saúde, por intermédio da fisiologia do exercício, 

na área social, por meio da participação e lazer, ou na área da educação, pelo 

esporte escolar. Por todos estes fatores é o segmento em condição mais favorável à 

promoção do desenvolvimento humano em todos seus aspectos, com papel 

fundamental na educação de nossos jovens, formando hábitos e valores para toda a 

vida. Para isso é preciso que seja democrático e inclusivo, sendo estimulado desde 

a infância, e o local mais adequado para sua iniciação é a Escola. 

 

 

 

 



*COMO SURGIU OS JOGOS PARAOLÍMPICOS 

 

Em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, o neurocirurgião austríaco 

Ludwig Guttmann iniciou um trabalho de reabilitação médica e social dos veteranos 

de guerra, através de práticas esportivas. Tudo começou no Centro Nacional de 

Lesionados Medulares de Stoke Mandeville, na Inglaterra. 

 

A primeira competição para atletas com deficiência aconteceu em Stoke Mandeville, 

no dia 29 de julho de 1948, data exata da cerimônia de abertura da Olimpíada de 

Londres. Quatro anos depois, atletas holandeses também passaram a competir nas 

disputas de Stoke Mandeville. Ainda em 1952 foi fundada a Federação Internacional 

Stoke Mandeville de Esporte em Cadeira de Rodas (ISMWSF), quando o esporte se 

organizou por área de deficiência. Assim, surgiu o movimento internacional, hoje 

chamado de Movimento Paraolímpico. 

 

Em 1960 foi realizada a 1ª edição dos Jogos Paraolímpicos, em Roma, apenas com 

atletas cadeirantes. Em Toronto, 1976, atletas de outras áreas de deficiência foram 

adicionados ao programa: nasceu a ideia de competições internacionais envolvendo 

diversas áreas de deficiência, modelo que permanece até hoje. No mesmo ano foi 

realizada a 1ª edição dos Jogos Paraolímpicos de Inverno, na Suécia. 

 

Desde Seul, em 1988, os Jogos Paraolímpicos passaram a ser realizados 

imediatamente após os Jogos Olímpicos (com um curto intervalo para as devidas 

adaptações) na mesma cidade-sede e usando as mesmas instalações dos 

Olímpicos. Desde o processo de escolha para os Jogos de 2012, a cidade-sede 

escolhida também é obrigada a acolher a Paraolimpíada. 

 

*Texto extraído na íntegra do site 

http://sergiocpb.wix.com/paralimpiadas#!Hist%C3%B3ria/ca4p 

 

*O BRASIL NAS PARAOLIMPÍADAS  

O esporte paraolímpico brasileiro surgiu em 1958 quando o cadeirante Robson 

Sampaio de Almeida e Aldo Miccolis fundaram o Clube do Otimismo, no Rio de 



Janeiro. No mesmo ano, o também deficiente Sérgio Seraphin Del Grande criou o 

Clube dos Paraplégicos de São Paulo. 

Os pioneiros resolveram trazer o esporte paraolímpico para o Brasil enquanto faziam 

tratamento hospitalar nos Estados Unidos. Robson e Sérgio tiveram a oportunidade 

de presenciar a prática esportiva de pessoas em cadeiras de rodas, principalmente 

no basquete. 

Em 1959 o ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, foi palco do primeiro jogo 

de basquetebol em cadeira de rodas no Brasil, quando os paulistas do Clube dos 

Paraplégicos venceram os cariocas do Clube do Otimismo por 22 a 16. Dez anos 

depois, em 1969, o Brasil participou dos Jogos Parapanamericanos de Buenos 

Aires, na Argentina. Essa foi a primeira competição internacional do movimento 

paraolímpico nacional. Três anos depois, o Brasil foi representado pela primeira vez 

em uma Paraolimpíada, realizada na cidade alemã de Heidelberg. 

Em 1975, uma falha de comunicação entre as maiores entidades paraolímpicas de 

São Paulo e Rio de Janeiro fez com que o Brasil levasse duas delegações aos jogos 

Parapanamericanos em Cadeira de Rodas da Cidade do México. O problema fez 

com que Stoke Mandeville exigisse a fundação de uma associação nacional. Assim, 

ainda no avião que retornava do México, foi criada a Associação Nacional de 

Desporto de Excepcionais, atual Associação Nacional de Desporto de Deficientes 

(ANDE). A entidade pretendia agregar os esportes praticados por atletas com 

qualquer tipo de deficiência. 

Em 1978, foi a vez do Brasil sediar uma edição dos Jogos Parapanamericanos em 

Cadeira de Rodas. As disputas aconteceram no Rio de Janeiro. Com o crescimento 

do esporte paraolímpico no país, as modalidades passaram a ser categorizadas. Em 

1984 foram fundadas a Associação Brasileira de Desportos para Cegos (ABDC) e a 

Associação Brasileira de Desportos em Cadeira de Rodas (ABRADECAR). Em 1989 

foi criada a Associação Brasileira de Desportos de Deficientes Mentais (ABDEM). 

Um ano depois foi a vez da Associação Brasileira de Desporto para Amputados 

(ABDA) começar suas atividades. 

*Texto extraído na íntegra do site 

http://sergiocpb.wix.com/paralimpiadas#!Hist%C3%B3ria/ca4p 



 

 

 

Modalidades que estarão presentes nos Jogos Paraolímpicos 

 

• Arco e Flecha 

• Atletismo 

• Basquete em cadeira de rodas 

• Boccia 

• Ciclismo 

• Esgrima 

• Futebol de 5 

• Futebol de 7 

• Goalball 

• Halterofilismo 

• Equitação 

• Judô 

• Natação 

• Rugby 

• Tênis de Mesa 

• Tênis em cadeira de roda 

• Tiro 

• Vela 
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DANIEL DIAS – Brasil  

Em 15/06/2009, Daniel Dias recebeu o troféu 

Laureus, espécie de "Oscar do Esporte", como 

melhor atleta paraolímpico de 2008. Sua indicação 

teve como motivo as suas nove medalhas 

conquistadas durante os Jogos Paraolímpicos de 

Pequim. Em 2008, Daniel Dias já havia sido 

indicado para o mesmo prêmio. Até então, apenas 

três outros brasileiros haviam recebido este prêmio: 

Pelé (Futebol, 2000), Ronaldo Fenômeno (Futebol, 

2003) e Bob Burnquist (Skateboarding, 2002) 

 

CLODOALDO SILVA – Brasil  

Em três participações em Jogos 

Parapanamericanos, conquistou cinco 

medalhas em 2003 (Mar del Plata), oito em 

2007 (Rio de Janeiro) e seis em 2011 

(Guadalajara). Nos três Campeonatos 

Mundiais que disputou, totaliza nove 

medalhas. 

Entre as diversas homenagens que recebeu estão o título de embaixador do Pan e 

do Parapan-americano de 2007, concedido pela Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro (FIRJAN) e escolha pela Soberana Ordem do Mérito do 

Empreendedor Juscelino Kubitschek como personalidade esportiva de 2006. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Parapan-Americanos
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OSCAR PISTORIUS – África do Sul 

É o primeiro atleta olímpico e paraolímpico 

da história do esporte mundial a competir 

de maneira simultânea em igualdade com 

atletas não deficientes em nível mundial. É 

conhecido como "Blade Runner" (corredor 

lâmina) por não ter as duas pernas e usar 

próteses finas feitas de fibra de carbono. 

Em 01 de Setembro de 2011, Oscar 

Pistórios, competiu em igualdade com atletas não deficientes, em prova oficial válida 

pelo campeonato mundial de atletismo em Daegu, alcançando brilhantemente as 

fases semi-finais das provas de 400 metro rasos e no revezamento 4x100. 

 

 

Vídeos curtos sugeridos: 

 

Modalidades 

http://www.youtube.com/watch?v=NR0h7EhiqVs&feature=fvsr  

 

Vídeos demonstrativos 

http://www.youtube.com/watch?v=cTK9fdtx5OM&feature=fvwrel 

http://www.youtube.com/watch?v=NpjCN4gTj8U 

 

Atletas Paraolímpicos 

http://www.youtube.com/watch?v=qC8A7BDDye8&feature=related  
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Objetivos: 

- Conhecer dados referentes ao doping na História. 

- Identificar os tipos de doping e conhecer casos de atletas que fizeram o uso de 

doping. 

- Analisar como a escola e o esporte podem auxiliar na prevenção ao uso de drogas. 

 

1º Momento: contextualizar o tema doping a partir da explanação do juramento 

olímpico, onde os atletas se comprometem ao fair play (jogo limpo) e em seguida 

apresentar o vídeo Doping, o qual explica como funciona o doping. 

2º Momento: apresentar casos de atletas envolvidos no doping e também conhecer 

as punições aplicadas em quem usa métodos proibidos para vencer o adversário. 

3º Momento: apresentar a cartilha "Informações sobre o uso de medicamentos no 

Esporte", onde os alunos terão a oportunidade de conhecer um pouco mais do 

doping na história esportiva, conhecer algumas substâncias e métodos proibidos e 

permitidos e também compreender sobre o uso de suplementos alimentares e 

produtos naturais por atletas. 

4º Momento: para finalizar, o professor pode propor um debate de que maneira a 

escola pode prevenir e conscientizar os alunos sobre os problemas que as drogas, 

em geral, podem causar. 

Dopagem (inglês to dope  = "adicionar substância estranha" + sufixo "agem") é o 

ato, o efeito ou a realização de introduzir substância(s) estranha(s) num meio ou 

sistema, não vivo ou vivo, acidental ou intencional, licita ou ilicitamente, com 

propósitos usualmente bem determinados. 



Segundo o Comitê Olímpico Internacional (2012), doping caracteriza o uso de 

drogas em esportes para tentar melhorar o desempenho. 

Sugestão:  para aprofundar os conhecimentos dos alunos e proporcionar mais 

informações sobre o tema, a sugestão é a visualização do vídeo abaixo, o qual 

apresenta informações sobre o uso de doping por atletas brasileiros e sobre o 

aumento da fiscalização. 

Obs: antes de apresentar os vídeos o professor pode propor aos alunos um roteiro 

de atividade relativa a cada vídeo. 

Doping: www.youtube.com/watch?v=E3hCcLhlVf4 

Descrição: Até onde vai a tentativa do atleta para vencer os limites do próprio 

corpo? Entrevistas com a médica e triatleta Sandra Soldan; os ex-atletas Joaquim 

Cruz, Ricardo Prado e Nélson Rocha; e com a para-atleta Terezinha Guilhermina. 

 

Atividade 1 

Durante a apresentação do vídeo os alunos deverão registrar em seus 

cadernos: 

- Aspectos positivos do vídeo. 

- Aspectos negativos. 

- Ideias principais. 

 

Atividade 2 

Para essa atividade a sugestão é a leitura  da Cartilha "Informações sobre o uso de 

medicamentos no esporte 2011". Após essa leitura os alunos deverão responder as 

questões pertinentes no roteiro. 

http://www.youtube.com/watch?v=E3hCcLhlVf4


Descrição da Cartilha: a área de controle de doping do Comitê Olímpico Brasileiro 

publica regularmente uma cartilha com dados e orientações a atletas e a toda 

Comunidade Olímpica sobre o uso de medicamentos no esporte. Sua versão de 

2011, a décima edição oferece a lista de substâncias e métodos proibidos pela 

Agência Mundial Antidoping, entre outras informações importantes. 

Cartilha: 

http://www.cob.org.br/pesquisa_estudo/pdfs/COB_ANTIdoping_FINAL_bx.pdf  

 

Questionário de acordo com a cartilha: 

- Definição atual de doping. 

- Cite algumas substâncias e métodos proibidos em competição e fora de 

competição. 

- Quais são os fármacos (droga que seja utilizada com fim medicinal) permitidos. 

- Qual o posicionamento em relação ao uso de suplementos alimentares e produtos 

naturais. 

Para finalizarmos essa aula a sugestão é relacionar o Doping nos esportes à 

prevenção ao uso de drogas na escola. A sugestão para iniciar o debate é de 

apresentar o vídeo "Esteróides Anabólicos” e “Prevenção às drogas [Esporte 

na escola]". 

http://www.youtube.com/watch?v=ItuAlDyIPVU  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co

_obra=50443  

Roteiro para discussão: 

- De que forma a escola pode auxiliar na prevenção do uso às drogas? 

- E o esporte pode contribuir nessa prevenção? Como? 

http://www.cob.org.br/pesquisa_estudo/pdfs/COB_ANTIdoping_FINAL_bx.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ItuAlDyIPVU
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http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=50443


Através desse novo debate, o professor poderá perceber se os objetivos foram 

alcançados de acordo com as respostas dos alunos, observando se houve maior 

desenvoltura e propriedade nos argumentos. 

 

Infográficos sobre Doping 

http://www.estadao.com.br/images/especiais/2D/0B/A2/2D0BA223FC784B29B1AD1

7678B03B2CB.swf 

http://www.estadao.com.br/images/especiais/E5/DF/54/E5DF54C5389C48369948E7

1F1C1C7BD2.swf 

 

Sugestão de Atividades sobre Doping encontradas no Portal do Professor 

PROF. MARCELO INOCÊNCIO PEREIRA COSTA  

CURITIBA – PR, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
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Filmes Sugeridos: 

 

 Carruagens de Fogo – Direção: Hugh Hudson, Drama, 1981. 

O filme mostra a preparação da equipe olímpica de atletismo da Grã-Bretanha para 

os Jogos Olímpicos de 1924, em Paris. 

 

 Munique – Direção: Steven Spielberg, Drama, 2005. 

Munique é um filme sobre os eventos que se seguiram ao Massacre das Olimpíadas 

de Munique de 1972. Um esquadrão do Mossad é requisitado para caçar e matar os 

terroristas do Setembro Negro (Operação Cólera de Deus) responsáveis pelo 

assassinato dos atletas israelenses e o fardo que isso foi para a equipe. 

 

 Um casal quase perfeito – Direção: Paul Michael Glaser, Drama, 1992. 

Kate Moseley é uma jovem muito rica e mimada, que treina patinação artística por 

estar sendo preparada para conseguir a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 

Inverno em Albertville, na França. Seu pai, Jack Moseley, está obcecado em 

conseguir a medalha e contratou um excelente treinador russo, Anton Pamchenko. 

Porém nenhum parceiro a satisfaz. Quando é apresentada a um ex-jogador de 

hóquei, Doug Dorsey, a antipatia é mútua, mas como parceiros podem obter a 

almejada medalha. Enquanto os treinos se desenvolvem eles começam a se sentir 

atraídos, mas surgem vários conflitos. 

 

 Jamaica abaixo de zero – Direção: Jon Turteltaub , Comédia, 1993. 

Nas Olimpíadas Irwin Flitzer desgraçou a si mesmo quando colocou pesos extras no 

seu time de trenó, fazendo com que ele tivesse de devolver sua medalha de ouro. 

Alguns anos depois, Derice Bannock, um jamaicano filho de um antigo amigo de 

Irwin, fracassa para se classificar como velocista para a prova de 100 metros nas 

Olimpíadas, por causa de um estúpido acidente. Mas quando Derice descobre que 

Flitzer também vive na Jamaica, ele decide ir para as Olimpíadas de qualquer jeito, 
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não como um corredor mas liderando uma equipe de trenó. Após alguns problemas 

iniciais, é então formada a primeira equipe de trenó da Jamaica, que ruma para 

Calgary, Canadá, onde se realizam os Jogos de Inverno. Em uma temperatura 

bastante baixa, Derice, Sanka, Junior e Yul são zombados por todos, pois ninguém 

imagina que um time de trenó da Jamaica comandado por um treinador 

desacreditado seja sério. Mas uma equipe cheia de autoconfiança pode causar 

surpresas nos Jogos que estão por vir. 

 

 Um dia em setembro – Direção: Kevin MacDonald, Documentário, 1999. 

Os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, foram palco de uma ação de terroristas 

palestinos que tomaram atletas israelenses como reféns. O documentário mostra o 

desenrolar do seqüestro, seu desfecho trágico com a morte de 11 atletas e suas 

conseqüências no combate ao terrorismo e na luta dos palestinos. São apresentas 

entrevistas com policiais que tentaram resolver o impasse, com parentes das vítimas 

e com o único terrorista vivo que participou da ação. 

 

 Asterix nos Jogos Olímpicos – Direção: Frédéric Forestier, Thomas 

Langmann, Aventura, 2008. 

Os irredutíveis gauleses estão de volta. Os heróis descobrem que há uma 

competição esportiva (Jogos Olímpicos) entre gregos e romanos a cada quatro 

anos. E, claro, eles não poderiam ficar de fora. Para conseguirem  participar, Asterix, 

Obelix e todos os moradores da aldeia até deixam de lado um pouco de seu 

patriotismo e assumem sua porção romana. Só há um detalhe que os guerreiros não 

contavam: não poderão utilizar a poção secreta de Panoramix.  
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