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RESUMO 

O esporte paraolímpico se iniciou em 1948, idealizado pelo Dr Guttmann Ludwing como 

uma competição que envolvia veteranos da segunda guerra mundial com lesões na medula 

óssea. Alguns anos depois, nasceu o movimento paralímpico internacional e, com seu 

crescimento pela Europa, iniciou-se a necessidade de incluir outros grupos com 

deficiência nas atividades no estilo olímpico. Posteriormente, hoje a influência que o 

esporte paraolímpico possui, contribui para o conhecimento e crescimento dos esportes 

adaptados formando atletas e, proporcionando às pessoas com necessidades especiais, 

uma chance de superação. Com a criação dos jogos escolares paralímpicos, o esporte se 

torna uma grande ferramenta dentro das escolas, visando a inclusão social e o 

desenvolvimento das crianças e, dentro desse ambiente, é possível que seja superada todas 

as diferenças em um único objetivo, ampliando suas habilidades de aprendizado e 

convívio social. Portanto, frente à estas considerações, o objetivo deste estudo foi abordar  

acerca da utilização dos jogos escolares paralimpicos como uma ferramenta para inclusão 

e capacitação de alunos para se tornar atletas paralímpicos. Para isso, o método utilizado 

foi um estudo de revisão da literatura que abordou publicações dos últimos anos. Os dados 

serão reunidos a partir das bases de dados como Google Acadêmico, SciELO e acervo do 

CPB (comitê paralímpico brasileiro), além do acervo disponível na biblioteca da 

Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista (FAIP). Os resultados encontrados até 

o momento foram de que é possível que a inclusão dos jogos paralímpicos escolares 

podem proporcionar, além da inclusão social e vivência, uma oportunidade para preparar 

alunos a se tornarem atletas paralímpicos. 
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