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“É CURIOSO QUE, QUANDO 
SE VÊ O ÚLTIMO 
VINGADORES DA MARVEL, 
ESSA É UMA EQUIPE DE 
SUPER-HERÓIS QUE TENTA 
SALVAR A HUMANIDADE, 
SALVAR AS PESSOAS, LUTAR 
PELO SUCESSO. E NÓS 
SOMOS ASSIM. SOMOS 
SUPER-HERÓIS, POIS todos 
conhecemos a tragédia. 
Todos vivenciamos algo que 
impediu nosso sucesso. E é 
daí que vem a nossa força. 
A vida é uma luta. Queremos 
salvar o mundo.”

JEAN-BAPTISTE ALAIZE 
PARATLETA DE SALTO EM DISTÂNCIA
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Visão geral



Assistir a Pódio para Todos é uma oportunidade de 
aprendizado e transformação para todos os alunos maiores 
de 13 anos. Os Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro 
foram um dos maiores eventos esportivos de todos os tempos, 
algo nunca antes visto no mundo.1 O comprometimento dos 
atletas com o treinamento, o propósito e o apoio familiar 
revelaram novas facetas do significado de força e persistência. 
Porém, os jogos e o Movimento Paralímpico são muito mais 
do que isso. Como disse Sir Philip Craven no filme, os Jogos 
Paralímpicos “vão ajudar a mudar a sociedade e tornar o 
planeta um lugar melhor para viver”.2 

Objetivos
  Apresentar os Jogos Paralímpicos como um dos 
caminhos para dar visibilidade para pessoas com 
deficiência e gerar empolgação e curiosidade em relação 
ao movimento pelos direitos da pessoa com deficiência. 

  Reforçar que nem toda pessoa com deficiência tem o 
desejo de ser atleta paralímpico. Muitas pessoas com 
deficiência não são atletas paralímpicos, assim como 
muitas pessoas sem deficiência não são atletas.

  Usar uma abordagem interseccional para reconhecer  
a diversidade dos indivíduos com deficiência. 
A deficiência é um aspecto da identidade de um atleta 
com inúmeras experiências de vida. Raça, nacionalidade, 
classe social, religião e outras identidades também 
influenciam a personalidade e a forma que essa pessoa 
interage com o mundo.
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Aulas
O guia educativo de Pódio para Todos está organizado em seções independentes para facilitar esta jornada 
de aprendizado. 

  Assista ao filme completo: Recomendamos muito que os alunos assistam a Pódio para Todos em um 
ou dois tempos de aula ou em casa com a família (duração: 105 minutos). Se não for possível, há trechos 
do filme para cada aula.

  A origem dos Jogos Paralímpicos explora o conjunto único de forças históricas, políticas e culturais 
que contribuíram para a realização do primeiro evento. 

  O crescimento do Movimento Paralímpico ajuda os alunos a analisar como a representação dos 
Jogos mudou com o tempo e a pensar de forma crítica sobre a representação na mídia. 

  Conheça os atletas paralímpicos é o momento de os alunos explorarem os valores dos Jogos: 
coragem, determinação, inspiração e igualdade. Os alunos farão pesquisas sobre os atletas e elaborarão 
a biografia de um deles.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
para explorar Pódio para Todos
Ajustes de acessibilidade
Você pode acessar e assistir à Netflix, em casa ou na escola, de diversas maneiras:
Com sistemas de audição assistida, audiodescrição, legendas ocultas, atalhos de teclado, leitores de tela, 
legendas e comandos de voz. Para ativar essas ferramentas, acesse Acessibilidade na Netflix.

A linguagem é importante
Assim como em qualquer discussão a respeito de comunidades que foram sistematicamente marginalizadas 
ou oprimidas, é importante reconhecer que a linguagem que usamos pode ajudar ou prejudicar as pessoas. 

A sala de aula é o lugar onde os erros que acontecem geram oportunidades de aprendizagem. Além disso, 
a linguagem está sempre evoluindo e mudando. Aprender termos novos e mais adequados, além de um 
vocabulário específico, é um processo contínuo, já que as pessoas com deficiência estão cada vez mais 
integradas em nossas vidas e comunidades. É interessante incluir uma organização local de pessoas com 
deficiências para saber mais sobre quais termos devem ser usados na sua região. Ajude seus alunos a 
construir um vocabulário para encorajar um diálogo mais aberto e construtivo. 

As orientações abaixo foram adaptadas do National Center of Disability and Journalism da Arizona State 
University e são ótimas para começar a aprender sobre o assunto:
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  Pergunte como a pessoa com deficiência gostaria de ser descrita e respeite o pedido. 
  Só fale da deficiência quando for relevante.
  Evite palavras diferentes, a menos que se refiram a algum movimento ou organização.3

*Veja o glossário incluído nesse material.

Como criar um ambiente inclusivo para todos os alunos
A deficiência tem muitas formas. De acordo com dados dos EUA, cerca de 14% das crianças e jovens em idade 
escolar (de 3 a 21 anos) têm alguma deficiência.4 No mundo todo, estamos falando de 15% da população.5 
É muito provável que algum aluno da turma tenha algum tipo de deficiência, visível ou não, ou tenha familiares 
com deficiência. Com isso em mente, é interessante já presumir que há alunos com deficiência na sala mesmo 
que eles não se identifiquem ou falem sobre isso.

Nesta unidade do programa, pode ser interessante repassar alguns acordos feitos em sala sobre o respeito 
nas conversas e no clima da turma, bem como introduzir alguma orientação que possa ser útil, como o 
conceito de linguagem com foco na pessoa. 

Padrões: Adaptando Pódio para Todos para todo o mundo
Como essas histórias têm alcance global, não contemplamos padrões específicos. Os instrutores podem 
alinhar essas aulas com os seguintes cursos: História Mundial, Português, Estudos Sociais, Estudos sobre 
Deficiência, Sociologia, Educação Física

Nota do professor: Pódio para Todos tem classificação indicativa para 
maiores de 13 anos nos Estados Unidos por “tema polêmico, cenas breves de 
violência, linguagem imprópria e referências sexuais”.

6



DR. LUDWIG GUTTMANN E 
a origem dos Jogos 
Paralímpicos 



Nota do professor: A recomendação é que os alunos assistam 
a Pódio para Todos antes de começar as aulas, seja na sala 
(aloque dois tempos para exibir o filme) ou em casa. Mas, se 
não for possível, teremos trechos importantes para exibir em 
cada aula. 

Durante as aulas, tenha em mente a interseccionalidade. 
Embora esses atletas tenham deficiências, eles também têm 
experiências de vida e identidades moldadas pela geografia, 
raça, classe e outros fatores. 

 
Visão geral
Uma das muitas histórias marcantes de Pódio para Todos é a 
do neurologista Ludwig Guttmann, um judeu alemão que fugiu 
do regime nazista com a mulher e dois filhos para se refugiar 
na Inglaterra em 1939, seis meses antes do início da Segunda 
Guerra Mundial. Ferrenho defensor do bem-estar físico e 
mental de pessoas com deficiência, hoje ele é considerado o 
“pai” dos Jogos Paralímpicos.
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Objetivos da aula
Ao final destas aulas, os alunos serão capazes de: 

  Identificar os principais fatos históricos que marcaram 
a vida do Dr. Guttmann 

  Correlacionar os fatores de expulsão e atração que 
forçaram o Dr. Guttmann a recomeçar a vida na 
Inglaterra

  Analisar diversos documentos históricos e pontos de 
vista sobre o Dr. Guttmann para conhecer e entender 
melhor o Movimento Paralímpico 

Disciplinas 
História Mundial, Português, Estudos Sociais, Estudos sobre 
Deficiência, Sociologia, Educação Física

Materiais
  Equipamentos e acesso à internet para assistir (ou baixar 
com antecedência) dois trechos de Pódio para Todos 

  Material: Transcrição dos trechos 1 e 2 do filme
  Material: Depoimentos sobre o Dr. Guttmann 
(capítulos 1 a 4)

  Material: Ficha dos fatores de expulsão e atração

Duração 
Dois tempos de 55 minutos de aula (presencial ou online). Não 
inclui o tempo necessário para assistir a Pódio para Todos.

Nesta aula, os alunos conhecerão a fundo a vida e o trabalho 
do Dr. Guttmann por meio de depoimentos dele e de pessoas 
próximas, debaterão suas descobertas e observações e 
identificarão os diferentes fatores de expulsão/atração em 
jogo, e ainda farão a correlação do início do Movimento 
Paralímpico com seu contexto histórico. Nesse processo, 
os alunos verão que os fatores de “expulsão” e “atração” 
geralmente atuam juntos e aparecem ao longo da história, 
inclusive nos dias de hoje e no nosso cotidiano.
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ATIVIDADE
1. Introdução
Peça para os alunos refletirem e responderem por escrito:

  Cite diferentes motivos que levam alguém a abandonar o lugar onde mora.
  Cite fatores capazes de atrair essas pessoas para um novo lugar. 

 
Informe aos alunos que eles assistirão a dois trechos de Pódio para Todos, lerão materiais históricos 
relacionados a tais trechos e analisarão os fatores de expulsão/atração que levaram o Dr. Guttmann a 
conceber e organizar seu primeiro evento esportivo. Se precisar, explique que os fatores de “expulsão” são 
aqueles que estimulam as pessoas a agir de determinada maneira (por exemplo, abandonar o lugar onde 
mora), enquanto os fatores de “atração” atraem as pessoas para um novo lugar ou decisão (por exemplo, 
aceitar um novo emprego). Os alunos verão diversos fatores de expulsão/atração na vida do Dr. Guttmann 
que deram origem ao que hoje conhecemos como os Jogos Paralímpicos.
 

2. Trecho 1 do filme Pódio para Todos
Distribua o Material: Transcrição do trecho do filme para os alunos acompanharem o que é dito e 
Material: Fatores de expulsão e atração
 
Introdução ao trecho 1
Contexto do trecho 1: o trecho começa com Eva Loeffler, filha do Dr. Guttmann, falando sobre o pai e a fuga 
da família da Alemanha Nazista. 
 
Assista ao trecho 1 (28min46s – 33min31s) 
Debata com a turma: 

  O que este trecho mostrou sobre o Dr. Guttmann e sua família?
  Que motivos fizeram o Dr. Guttmann deixar a Alemanha?
  Quais novas informações o trecho apresentou? 

   Esclareça eventuais dúvidas
 

3. Fatores de Expulsão/Atração – Rodada 1: Da Alemanha para 
a Inglaterra
Divida a turma em grupos de até quatro alunos e peça para lerem dos capítulos 1 ao 3, consultando a Linha 
do Tempo – Parte 1. Quando terminarem, os alunos deverão escrever o que entenderam como as forças que 
fizeram Dr. Guttmann deixar a Alemanha e o levaram a outras direções após sua chegada à Inglaterra. 

Antes de passar o Trecho 2, converse com a turma sobre os fatores de expulsão identificados.
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4. Trecho 2 de Pódio para Todos
Contexto do trecho 2: Dr. Guttmann e sua família fogem da Alemanha Nazista e se estabelecem na 
Inglaterra. O trecho do filme começa com Dr. Guttmann assumindo o Centro para Lesões na Espinha no 
Hospital Stoke Mandeville, em Buckinghamshire, Inglaterra.
 
Assista ao trecho 2 (41min44s – 46min17s) de Pódio para Todos. 
Debata com a turma: 

  O que levou o Dr. Guttmann a trabalhar com lesões na medula espinhal?
  O que levou o Dr. Guttmann a usar o esporte?
  O que levou o Dr. Guttmann a organizar o primeiro evento esportivo no Hospital Stoke Mandeville?

 

5. Fatores de Expulsão/Atração – Rodada 2: Do Hospital Stoke 
Mandeville aos Jogos Paralímpicos
De volta aos pequenos grupos, peça para os alunos trabalharem no capítulo 4. Já que o capítulo 4 pode ser 
explorado como um vídeo com transcrição, você pode optar por exibir o capítulo para toda a turma antes de 
dividi-la em pequenos grupos para ler a Linha do Tempo – Parte II e preencher a ficha dos fatores de expulsão 
e atração.

Antes de prosseguir para o encerramento da aula, converse com a turma sobre outros fatores de expulsão/
atração identificados no trecho 2, nos depoimentos e na linha do tempo.

6. Encerramento

 

Considere compartilhar as seguintes reflexões de encerramento com os alunos:

Quando perguntam ao Dr. Guttmann “Quando um refugiado deixa de ser um refugiado?”, ele respondeu, 
“Acho que nunca. Sempre fui visto como alguém diferente. Ainda há pessoas que nunca vão me reconhecer 
como um inglês – talvez me reconheçam como britânico, mas não como inglês”.6 

Nota do professor: A identificação dos fatores de expulsão e atração é um exercício para o 
pensamento crítico. Os alunos aprendem, analisam e sintetizam informações para ter uma 
perspectiva embasada, nesse caso, sobre a vida e o trabalho do Dr. Ludwig Guttmann. Com seu 
trabalho e dedicação, ele realizou grandes feitos e mudou a vida de muita gente. Para aprofundar 
o conhecimento dos alunos sobre esta figura mundial, é importante destacar que líderes como 
Dr. Guttmann são muito mais do que suas conquistas e do que celebramos hoje. Considere 
encerrar a aula com essa ideia de que todos podemos ser mais humanos, propondo um debate do 
que significa fazer parte de algo maior do que nós mesmos. 
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Em um artigo da revista Sports Illustrated em homenagem ao legado do Dr. Guttmann, sua filha Eve Loeffler 
lembra que o pai foi um homem marcado pelo passado. “Muitos parentes dele morreram em Auschwitz. 
Ele era determinado e estava totalmente focado em retribuir ao país que havia dado refúgio à nossa família. 
Acho que esse foi mais um motivo que o levou a trabalhar tanto. De uma certa maneira, meu pai foi um 
presente de Hitler para este país, e ele estava determinado a ser um bom cidadão britânico.”7 
 
Para debater 

  Dr. Guttmann sempre se sentia deslocado. Como os alunos reagem a isso? 
  Quais correlações os alunos podem fazer entre a vida dele como um refugiado, seu papel como marido 
e pai, seu trabalho como Dr. Ludwig Guttmann e o título de Sir Ludwig Guttmann, honraria recebida das 
mãos da Rainha da Inglaterra?

  O que significa ser um homem marcado pelo passado? Com base em tudo o que sabe sobre o 
Dr. Guttmann, você concorda ou discorda dessa análise?
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FICHA DOS FATORES DE 
EXPULSÃO E ATRAÇÃO
Em grupo, identifique os fatores de expulsão e atração presentes na vida e no trabalho do Dr. Guttmann. 
Os fatores de “expulsão” são aqueles que estimulam as pessoas a agir de determinada maneira (por exemplo, 
abandonar o lugar onde mora), enquanto os fatores de “atração” atraem as pessoas para um novo lugar 
ou decisão (por exemplo, aceitar um novo emprego). Este exercício pode ser feito com base em diversos 
assuntos, mas a proposta aqui é fazer a correlação entre o filme e outros materiais para destacar fatores 
diferentes.

Lar: Expulsão da Alemanha para a Inglaterra. Por quê? 

Trabalho: Expulsão da Alemanha para a Inglaterra até chegar ao Hospital Stoke Mandeville. 
Como e por quê?

Jogos Paralímpicos: Atração para criar um evento esportivo? Por quê? Como?
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“CAPÍTULOS” DE EXPULSÃO 
E ATRAÇÃO 
para o Dr. Ludwig Guttmann8

Em Breslau, Dr. Guttmann testemunhou os pogroms (ataques orquestrados) de 9 de novembro de 1938 
e os incêndios de sinagogas, a profanação de livros de orações e rolos da Torá e a deportação de milhares 
de homens judeus alemães para campos de concentração. No hospital, Ludwig instruiu toda sua equipe a 
aceitar todos os homens feridos, independentemente das circunstâncias. Naquela noite, 64 pacientes foram 
internados. No dia seguinte, um oficial da SS visitou o hospital judeu em Breslau para averiguar a situação de 
todos os pacientes internados na noite anterior. Desafiando as leis que determinavam que médicos judeus só 
poderiam tratar pacientes judeus, Dr. Guttmann salvou 60 daqueles 64 homens. Quatro foram deportados, 
inclusive alguns médicos.9

Após os pogroms de 9 de novembro, o clima e as condições de vida dos judeus alemães só pioraram. 
Ludwig sabia que uma segunda grande guerra estava prestes a acontecer e decidiu que estava na hora de 
deixar o país. Em segredo, ele estava em contato com uma organização no Reino Unido, a British Society 
Protection of Science and Learning, que o ajudaria a garantir o trânsito seguro dele e de sua família.10 
Em 13 de dezembro de 1938, ele recebeu a notícia de que os vistos para a Inglaterra estavam prontos 
e, em março de 1939, Dr. Guttmann, sua mulher e os dois filhos chegaram a Oxford, na Inglaterra, como 
refugiados da Alemanha Nazista.

Capítulo 1
Ludwig Guttmann nasceu em 3 de julho de 1899 na 
cidade de Tost, na Prússia. Criado no seio de um lar 
judeu ortodoxo, Ludwig não pôde servir na Primeira 
Guerra Mundial devido a problemas de saúde. Então, 
formou-se em medicina em 1924 e logo passou a 
trabalhar como assistente do Dr. Otfrid Foerster, 
referência em neurocirurgia na Europa. Com ascensão 
do Partido Nazista ao poder em 1933, os médicos 
judeus foram proibidos de trabalhar em hospitais 
públicos ou de tratar pacientes não judeus. Ludwig 
perdeu sua licença profissional e seu cargo ao lado 
do Dr. Foerster, que nada pôde fazer para protegê-
lo. Dr. Guttmann foi transferido para trabalhar como 
neurologista no hospital judeu de Breslau. Embora 
muitos de seus colegas tenham deixado a Alemanha 
em 1937, ele preferiu permanecer no país, sendo 
nomeado diretor do hospital judeu em 1937.
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Capítulo 2 

“Eu estava com 40 anos, mal entendia inglês e não podia continuar 
trabalhando como neurologista ou neurocirurgião.” 

  
- Dr. Ludwig Guttmann11

Depoimento oral de Dr. Ludwig Guttmann: Imperial War Museum (editado para fins de concisão).

Entrevistadora: Como você foi recebido pelas autoridades inglesas como refugiado?

“Chegamos no dia 14 de março de 1939. Caía uma tempestade terrível naquele dia. Enquanto estávamos 
na fila de imigração, um oficial veio até nós – ele parecia uma caricatura –, nos olhou, e a expressão dele 
mudou. Ele perguntou, ‘Quem são as criancinhas aí atrás? Crianças não devem tomar vento’.  
Depois de tudo que passamos na Alemanha, o simples fato de o homem falar que crianças não devem 
tomar vento fez minha confiança na humanidade dar um salto, e nunca mais diminuiu. Assim era a 
Inglaterra. Outro fato interessante foi o que aconteceu quando chegamos a Oxford. Fomos convidados 
para ficar no alojamento do Dr. Linz por três semanas, até encontrarmos uma casa para morar. Era uma 
gentileza sem tamanho. Um dia, a esposa de alguém perguntou, ‘O que vocês vão fazer com as crianças?’ 
E nos ajudou a encontrar escola. Nosso filho foi matriculado na Dragon School. Ele era bom em esportes 
e conseguiu uma bolsa para a St. Edwards. Depois, aos 16 anos, foi admitido na Magdalen College.” 

Mesmo com sua experiência e formação em medicina, Dr. Guttmann não conseguiu inicialmente tratar 
pacientes na Inglaterra. Ele se voluntariou para cuidar de soldados após a Inglaterra entrar na guerra, 
mas não deu certo. Foi uma época em que o medo na Inglaterra, especialmente em relação aos refugiados 
alemães, cresceu com a Batalha de Dunkirk (26 de maio a 4 de junho de 1940) e a evacuação em massa 
das forças britânicas e de outros Aliados após os avanços das tropas alemães com a Batalha da França.12 

Então, Dr. Guttmann conseguiu uma vaga para trabalhar com pesquisa e logo projetou e conduziu 
experimentos para compreender o sistema nervoso periférico de pessoas com lesões na medula 
espinhal.13 

(Antes prosseguir, leia a barra lateral “Revisão sobre o sistema nervoso” para conhecer as descobertas do 
experimento do Dr. Guttmann.)
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Revisão sobre o sistema 
nervoso 
O sistema nervoso é uma rede 
complexa que envia mensagens 
de uma determinada parte do 
corpo para outra. O sistema 
nervoso é formado por duas 
partes principais: o sistema 
nervoso central (SNC), que inclui 
o cérebro e a medula espinhal, 
e o sistema nervoso periférico 
(SNP), que conecta o cérebro 
e a medula a todas as outras 
partes do corpo. Alguns nervos 
do SNP são “autônomos”, ou seja, 
funcionam sem que precisemos 
pensar neles, e controlam 
funções como as batidas do 
coração ou a respiração. Outros 
nervos são “somáticos”, portanto, 
estão sob o nosso controle 
consciente, como dar tchau ou 
andar.

Dr. Guttmann estudou o sistema nervoso periférico de seus 
pacientes polvilhando sobre seus corpos um pó especial que 
mudava de cor em contato com líquidos. Depois, usando uma 
caixa aquecida, ele fazia os pacientes suarem (uma resposta 
automática do corpo). Dependendo de onde o pó mudasse de cor 
com o suor dos pacientes, ele conseguia mapear todo o sistema 
nervoso periférico e entender quais nervos apresentavam lesões 
permanentes e quais ainda estavam saudáveis.

Depoimento oral: Imperial War Museum  
(editado para fins de concisão).

Entrevistadora: Como você se sentiu em setembro de 1939, 
quando o país que havia acabado de deixar entrou em guerra com 
o que acolheu você? 

“Após a declaração de guerra, ofereci meus serviços ao Exército, 
e eles me disseram: ‘Seu trabalho está sendo muito importante 
para a guerra, continue o que você está fazendo.’ Não gostei do 
que ouvi. Minha experiência seria mais útil na parte clínica, mas eu 
não tinha escolha. Estava muito ocupado com os experimentos. 
Fiz experimentos sobre regeneração de nervos, exercícios, 
prevenção de formação neuro (ininteligível) e suturas de nervos… 
Fiquei cada vez mais frustrado. Pediram para eu elaborar duas 
pesquisas: uma sobre tratamento cirúrgico e outra sobre 
reabilitação. Escrevi dois artigos sobre o tratamento cirúrgico 
de lesões na medula espinhal e outro sobre reabilitação. Só em 
setembro de 1943 me pediram para conversar com o Dr. Riddoch. 
Ele me chamou para ir a Oxford, que era a sede de neurocirurgia 
e me disse: ‘Conhecemos seu trabalho sobre paraplegia, mas 
precisamos abrir outro centro de medula espinhal para nos 
prepararmos para o segundo fronte, com inauguração no primeiro 
semestre do ano que vem. Eu sei que você já não aguenta mais a 
área de pesquisa. Tem interesse?’ Respondi: ‘Tenho, ainda não sou 
naturalizado, mas quero carta branca para ver se minha filosofia 
pode ser colocada em prática’, e eu consegui o que queria. Fui 
para o Hospital Stoke Mandeville. As instalações que estavam 
disponíveis para mim eram praticamente inexistentes, então, foi um 
desafio e tanto.”14

Revisão sobre o sistema 
nervoso 
O sistema nervoso é uma rede 
complexa que envia mensagens 
de uma determinada parte do 
corpo para outra. O sistema 
nervoso é formado por duas 
partes principais: o sistema 
nervoso central (SNC), que inclui 
o cérebro e a medula espinhal, 
e o sistema nervoso periférico 
(SNP), que conecta o cérebro 
e a medula a todas as outras 
partes do corpo. Alguns nervos 
do SNP são “autônomos”, ou seja, 
funcionam sem que precisemos 
pensar neles, e controlam 
funções como as batidas do 
coração ou a respiração. Outros 
nervos são “somáticos”, portanto, 
estão sob o nosso controle 
consciente, como dar tchau 
ou andar.
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Capítulo 3: Depoimento de Eva Loeffler, filha de Dr. Gutmann,  
de abril de 2011 
Meu pai foi um neurocirurgião brilhante em Hamburgo. Ele era assistente do cirurgião-chefe e 
provavelmente o sucederia. Após 1933, os judeus na Alemanha não conseguiram mais ocupar cargos, e ele 
se tornou o diretor médico do hospital judeu em Breslau. Lá, ele recebeu diversas ofertas de trabalho na área 
médica de instituições da América do Norte e do Sul que permitiram que ele emigrasse, mas ele continuou 
por lá durante a década de 1930, em parte para ajudar outros judeus na Alemanha.

Em 1938, casas e empresas de propriedade de judeus foram atacadas na “Noite dos Cristais”. Mais de 60 
homens judeus fugiram para o hospital de Breslau naquela noite. Meu pai disse que eles poderiam entrar, 
doentes ou não, e eles foram acomodados nos leitos. No dia seguinte, a Gestapo visitou meu pai querendo 
saber por que tantas admissões aconteceram naquela noite. Meu pai afirmou que todos os homens 
estavam doentes e que muitos sofriam de estresse. Ele percorreu os leitos com a Gestapo, justificando cada 
diagnóstico. Aparentemente, ele também fez caretas para os pacientes por trás da Gestapo, sinalizando para 
que os pacientes fizessem as mesmas expressões, dizendo: “Olhem para este homem, ele está tendo uma 
convulsão”. 

Depois, em 1939, o governo alemão ordenou que meu pai fosse para Lisboa. Ele foi tratar um possível 
tumor cerebral de um grande amigo do ditador português Salazar. Isso fazia parte de uma tentativa dos 
nazistas de criar boas relações com Portugal. Meu pai perguntou ao oficial do governo: “Como posso viajar 
se vocês confiscaram meu passaporte?” No dia seguinte, tudo tinha sido resolvido e ele viajou à Lisboa. 
Aparentemente, o homem não tinha um tumor. Na volta, ele parou em Londres e se encontrou com pessoas 
da Society for the Protection of Science and Learning, uma organização que ajudava acadêmicos judeus a 
conseguir vistos. Ele ficou sabendo que nossos vistos já tinham sido enviados para Berlim e recebeu uma 
oferta de um cargo de pesquisa na Radcliffe Infirmary em Oxford. Ele voltou à Breslau e pediu para minha 
mãe arrumar as malas. 
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Isso foi em 1939, e eu tinha seis anos. Eu me lembro que estava extremamente assustada e chorava muito. 
Era pequena, mas percebia o medo e a tristeza que meus pais sentiam. Embora os judeus pudessem levar 
mobília e roupas, eles não tinham permissão para carregar joias, ouro, prata ou dinheiro. Mas o oficial do 
governo que estava nos supervisionando fez uma ronda no dia anterior e disse para minha mãe: “Devo me 
atrasar uma hora amanhã”. Claramente foi uma dica de que poderíamos carregar o que quiséssemos, mas 
minha mãe estava muito assustada para tentar levar algo proibido, já que poderia ser uma armadilha.

Quando chegamos à Oxford, ficamos no alojamento da Ballion College. O Mestre Lord Lyndsay ficou 
sabendo que meu pai trabalharia no hospital de Radcliffe com pesquisas sobre lesões nos nervos periféricos e 
ofereceu sua hospitalidade a esta família de refugiados judeus. Eu me lembro bem, era uma residência inglesa 
bem rigorosa, ninguém falava com as crianças, tomávamos o chá das cinco sozinhos e íamos para a cama. 

Depois, nos mudamos para uma casa em Lonsdale Road, na parte norte de Oxford. Guardo muitas 
lembranças felizes da minha infância. Depois que chegamos à Inglaterra, meus pais nos obrigaram a falar 
inglês, mesmo sem eu entender ou falar por algumas semanas. Nossa pequena casa geminada estava com os 
móveis alemães grandes e pesados que conseguimos trazer. Tudo parecia tão esmagador nas pequenas salas. 
Mas era uma casa feliz. 

Meu pai começou a trabalhar em Stoke Mandeville em 1944 quando eu tinha 11 anos. Ele ficou bem mais 
ausente. Ele pegava o ônibus na segunda de manhã e ficava lá praticamente a semana toda. Só voltava para 
casa nos fins de semana, quando estava ocupado escrevendo artigos médicos e sempre viajando para outras 
unidades de tratamento de coluna no exterior. Com o tempo, ele comprou nosso primeiro carro e viajava 
para Stoke todos os dias. Embora meu pai apoiasse muito meu irmão, que se tornou médico, e a mim, treinada 
para ser fisioterapeuta, ele estava muito envolvido no trabalho para brincar com a gente. Só me lembro de um 
feriado em família. 

Durante os Wheelchair 
Games em Stoke Mandeville, 
eu costumava acompanhar 
e ajudar um dos voluntários. 
No início, os jogos eram 
quase totalmente operados 
por voluntários. Ajudava a 
puxar as flechas dos alvos 
e atuava como gandula nas 
partidas de tênis. Os jogos 
tinham um clima incrível, e 
me lembro que sempre tinha 
uma grande festa no salão 
esportivo na noite final. Eu 
corria com uma bandeja 
distribuindo canecas de 
cerveja e todos ficavam 
muito felizes. Um dia, a 
bailarina Margot Fonteyn 
estava lá enquanto seu 
marido tetraplégico recebia 
tratamento na unidade de 
lesões na espinha. 
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Posteriormente, em 1956–1957, quando terminei meu treinamento em fisioterapia, trabalhei em Stoke 
Mandeville por pouco tempo. Era difícil porque meu pai me fazia perguntas que eu não sabia responder e 
me corrigia na frente de todo mundo. Ele era totalmente dedicado ao seu trabalho. Quando ele não estava 
trabalhando, ele estava em casa escrevendo artigos ou preparando palestras, ou viajando. Ele manteve aquela 
mesma linha germânica de autoritarismo. Era difícil discordar ou discutir com ele. É o tipo de atitude que não 
se manteria por cinco minutos hoje em um hospital. Uma das únicas pessoas que conseguia discordar dele 
e se safar era Dora Bell, fisioterapeuta-chefe. Apesar disso, ele era amado e respeitado pela equipe e pelos 
pacientes. Seu apelido era ‘Poppa’15.”

Capítulo 4

Observe essa reflexão do paratleta Caz Walton sobre Ludwig Guttmann.16

  O que eles aprenderam de novo sobre Dr. Ludwig neste vídeo? 
  O que foi novo e surpreendente?

A transcrição desta entrevista pode ser encontrada aqui.17
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LINHA DO TEMPO: PARTE 1 
(Os fatos em negrito têm impactos mundiais.)

1899 Ludwig Guttmann nasce em 3 de julho na cidade de Tost, na Alta Silésia, filho de Bernhard e Dorthea Guttmann.
1914 Início da Primeira Guerra Mundial

1917 Ludwig se forma precocemente no ensino médio e se voluntaria no hospital local como assistente hospitalar 
enquanto aguarda sua convocação para servir na guerra. Aos 18 anos, é rejeitado pelo Exército Alemão devido 
a uma infecção no pescoço contraída no hospital.

1918 Ludwig inicia o curso de medicina na Universidade de Breslau.
1919 A Primeira Guerra Mundial chega ao fim em 29 de junho, com a assinatura do Tratado de Versalhes
1923 Ludwig é aprovado em suas últimas provas na faculdade de medicina e começa sua residência em neurologia sob 

a supervisão do Dr. Otfrid Foerster.
1927 Ludwig se casa com Else Samuel.
1928 Ludwig e Else se mudam para Hamburgo. Ludwig chefia o centro de neurologia de um grande hospital 

universitário com grande sucesso, chegando a ser professor na universidade. Na época, ele foi o primeiro 
neurocirurgião a atuar em um hospital psiquiátrico no mundo.

1929 Ludwig e Else voltam a Breslau, a pedido do Dr. Foerester. Ludwig começa a trabalhar como assistente de 
neurologia do médico. Muitos anos depois, ele recorda que essa foi uma das decisões mais difíceis de sua vida.18

1929 Nasce seu filho Dennis.
1933 Nasce sua filha Eva.

30 de janeiro: O Partido Nazista assume o poder.
31 de março: A Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional da Alemanha exclui os judeus 
do serviço público.
1º de abril: Por ser judeu, Ludwig é destituído do cargo de assistente-chefe do Dr. Foerster.
1º de abril: A liderança nazista organiza um boicote contra lojistas e profissionais judeus. Há uma 
campanha para que os cidadãos alemães comprem produtos e serviços em outros lugares.
10 de maio: Livros de autores judeus são queimados em praça pública em toda a Alemanha.
10 de julho: Ludwig começa a trabalhar como chefe do departamento de neurologia em um hospital judeu 
em Breslau.

1934 Após acabar com o cargo de presidente, Adolf Hitler se torna o “Führer”, o líder supremo da Alemanha. 
Não há limites constitucionais para seu poder.

1935 As Leis Racistas de Nuremberg são aprovadas em 15 de setembro. Agora, a Alemanha deixa de ser uma 
democracia para se tornar uma ditadura.

1936 Os Jogos Olímpicos de Verão acontecem em Berlim. As ações antissemitas são temporariamente 
interrompidas para que a Alemanha tenha uma imagem de respeito perante a comunidade internacional.

1937 Ludwig é promovido a diretor médico do Hospital Judeu de Breslau.
1939 14 de março: Ludwig e sua família fogem da Alemanha com destino a Oxford, na Inglaterra.

Abril: Ludwig começa a trabalhar como pesquisador associado em neurologia na Enfermaria Radcliffe em 
Oxford, na Inglaterra.
1º de setembro: Início da Segunda Guerra Mundial.
Outubro: Hitler autoriza o programa da eutanásia (programa T4) para matar sistematicamente os alemães 
com deficiência, considerados pelos nazistas como “indignos de viver”.
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LINHA DO TEMPO: PARTE 2 

1944 1º de março: Ludwig abre o Centro para Lesões na Espinha, no Hospital Stoke Mandeville, na cidade de 
Aylesbury, na Inglaterra, destinado a atender principalmente soldados feridos durante a Segunda Guerra 
Mundial.

1945 2 de setembro: A Segunda Guerra Mundial chega oficialmente ao fim.

1948 29 de julho: Os primeiros Jogos de Stoke Mandeville acontecem no gramado do hospital. Dezesseis ex-militares 
de dois hospitais competem em um evento de tiro com arco. 

1952 No primeiro ano, os Jogos de Stoke Mandeville passam a ser considerados um evento internacional com a 
participação de uma equipe holandesa de tiro com arco formada por veteranos de guerra com paraplegia. 

1955 Os EUA enviam sua primeira equipe para competir nos Jogos de Stoke Mandeville.

1957 Os Jogos de Stoke Mandeville recebem a Taça Fearnley pelo notável trabalho a serviço do Movimento Olímpico.

1960 Os Jogos de Stoke Mandeville acontecem em Roma, na Itália, coincidindo com os Jogos Olímpicos. 
Rebatizado depois, o evento de 1960 ficou registrado como os primeiros Jogos Paralímpicos oficiais.

1966 Ludwig é condecorado como Cavaleiro pela Rainha Elizabeth II por seus serviços às pessoas com deficiência. 
Com o título, ele se torna Sir Ludwig Guttmann.

1967 Aos 67 anos, Ludwig se aposenta como diretor do agora chamado Centro Nacional para Lesões na Espinha, 
no Hospital Stoke Mandeville.

1968 Ludwig angaria fundos para construir o primeiro estádio para pessoas com deficiência nas proximidades do 
Hospital Stoke Mandeville.

1976 Ludwig é eleito Membro da Royal Society por suas contribuições à neurociência.

Os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno acontecem em Örnsköldsvik, na Suécia. Atletas com 
outras deficiências (cegos, com deficiências visuais e amputados) começam a competir também. 

1980 Sir Ludwig Guttmann morre em 18 de março de 1980, aos 80 anos, na cidade de Aylesbury, na Inglaterra. O 
estádio que ele ajudou a fundar recebe o nome de Centro Esportivo para Pessoas com Deficiência Ludwig 
Guttmann. 

1988 A partir deste ano, os Jogos Paralímpicos passam a acontecer nas mesmas cidades-sede dos Jogos 
Olímpicos de Verão e de Inverno.

2016 Mais de 4 mil atletas de 159 países competem no Rio de Janeiro. 
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TRANSCRIÇÃO
Aula: Dr. Ludwig Guttmann e a origem dos 
Jogos Paralímpicos
Trecho 1: de 28min46s – 33min31s
EVA LOEFFLER 
Jonnie Peacock estava correndo e havia 80 mil pessoas no Estádio Olímpico. E não gritavam, aplaudiam e 
torciam por verem pessoas com deficiência. Elas gritavam por verem um excelente evento esportivo. E foi 
aí que entendi o significado dos Jogos Paralímpicos. Meu pai deu início a algo incrível e eu me orgulho muito 
dele. Ele era neurocirurgião e neurologista, e era considerado um futuro grande nome da Alemanha. Ele tinha 
30 e poucos anos, construía a carreira e tinha dois filhos, quando, de repente, tudo foi tirado.

JORNALISTA
O grande dia de Berlim nasce com a chegada da Chama Olímpica após percorrer 3,2 mil km desde a Grécia.

ADOLF HITLER 
(Falando alemão)

EVA LOEFFLER 
Hitler chegou ao poder e foi logo dizendo que acadêmicos, professores, cientistas e médicos judeus não 
podiam mais trabalhar em hospitais e universidades normais. Ele perdeu o trabalho por ser judeu, simples 
assim. Ele foi para Breslau para dirigir o hospital judeu de lá, pois só podia trabalhar em hospital judeu.

LUDWIG GUTTMANN (COM LEGENDAS) 
Em 9 de novembro, fui de carro à sinagoga. Ela estava em chamas, cercada por centenas de pessoas, e 
homens da SS jogavam futebol com livros de oração. Fiquei ali de pé e notei lágrimas rolando pelo rosto, mas 
estava determinado a ajudar os perseguidos.

EVA LOEFFLER 
Na Noite dos Cristais, quando espancaram muitos judeus, uns 60 homens foram ao hospital, e meu pai falou 
para internar todos que chegassem.

LUDWIG GUTTMANN (COM LEGENDAS) 
Na minha posição, podia ajudar. Cristãos ou judeus, não importava. Ajudá-los a desaparecer debaixo do nariz 
da Gestapo.

EVA LOEFFLER 
No dia seguinte, a Gestapo ligou e disse: “Venha ao hospital imediatamente”. Minha mãe disse ao meu pai: 
“Leve as botas e o sobretudo”, pois achava que ele seria enviado ao campo de concentração.
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LUDWIG GUTTMANN (COM LEGENDAS) 
Fui ao hospital e encontrei três oficiais da SS lá. “Foram internadas 64 pessoas. Como explica isso?” Eu discuti 
cada caso, inventando todo tipo de diagnóstico. Das 64 pessoas, salvei 60.

EVA LOEFFLER 
Lembro-me de entrarmos na França e a minha mãe chorar, e isso me impressionou muito. Ela estava deixando 
a família e sabia o que poderia acontecer. [Rindo] Chovia quando chegamos à Inglaterra. Era tudo novo, outro 
idioma. Fiquei muito assustada. Havia uma fila grande de refugiados chegando, pois éramos refugiados.

LUDWIG GUTTMANN (COM LEGENDAS) 
O funcionário da imigração perguntou: “Quem são as criancinhas aí atrás?” Minha esposa disse que eram 
nossas. “Por favor, venham primeiro. Crianças não devem tomar vento.” Ficamos impressionados com aquilo. 
Depois de tudo que passamos na Alemanha, o simples fato de o homem falar que crianças não devem tomar 
vento fez minha confiança na humanidade dar um salto, e nunca mais diminuiu.

Fim do trecho: 33min31s
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Início do trecho 2: 41min44s

EVA LOEFFLER
Meu pai disse: “Sonho com o momento em que pessoas com deficiência participarão dos Jogos Olímpicos”. 
Todos achavam uma loucura. Em 1944, uma lesão na medula espinhal era praticamente o fim.

PHILIP CRAVEN
Eles eram levados à Grã-Bretanha em caixões abertos. A fraternidade médica dizia: “Eles não prestam pra 
mais nada”. Não podiam voltar a lutar, então eram enchidos de morfina e morriam de infecção dentro de seis 
meses.

EVA LOEFFLER
Quando decidiram abrir o Centro para Lesões na Espinha no Stoke Mandeville, ninguém queria aquilo, pois os 
pacientes morriam. Quando ofereceram o emprego ao meu pai, ele teve várias ideias de como ajudar. Ele foi 
com tudo. E fez um tratamento extraordinário ao virá-los a cada duas horas, o que impedia as escaras, e eles 
viviam. E, como não tinha pessoal, ele ficava no hospital e ajudava a virar os pacientes a cada duas horas. 
Ele nunca estava em casa. [Risos] Eu sabia que ele era um ótimo médico, e fazia algo muito especial.

PHILIP CRAVEN
Eu estaria morto sem aquele sujeito.

ANDREW PARSONS
Paraplegia não é o fim do caminho. É o começo de uma vida nova.

PRÍNCIPE HARRY
O objetivo centro de Sir Ludwig era bem simples: garantir que aqueles indivíduos se tornassem contribuintes.

ANDREW PARSONS
E isso significa ser cidadão. Não se trata apenas de sobreviver, mas de virar um ser humano útil, ser amigo, um 
membro da família, ser marido, esposa, alguém, uma pessoa como todas.

LUDWIG GUTTMANN 
Pensei que seria uma grave omissão não incluir o esporte na reabilitação das pessoas com deficiência. Essa 
deve ter sido uma das melhores ideias que tive como médico.

PRÍNCIPE HARRY 
Esporte é o segredo. Não existe outra coisa no mundo capaz de resgatá-lo dos lugares sombrios como o 
esporte.

LUDWIG GUTTMANN 
Quando vi como o esporte é aceito pelas pessoas com paralisia, achei lógico começar um movimento 
esportivo. Realizamos a primeira competição entre 16 ex-militares com paralisia exatamente em 29 de julho 
de 1948, data da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres.
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EVA LOEFFLER 
Treinavam o tempo todo para entrar em forma, ficarem melhores e mais velozes. O movimento decolou.

JORNALISTA 
Recorde de 18 países na competição internacional...

JORNALISTA 
Neste ano, 22 países presentes...

JORNALISTA 
Total de 26 países nos Jogos de Stoke Mandeville.

EVA LOEFFLER 
Cresceu rapidamente. 

EVA LOEFFLER 
Em Roma aconteceram os primeiros Jogos Paralímpicos. Muitos achavam que tinha a ver com estar 
paralisado, mas a Paralimpíada era paralela à Olimpíada. 

ANDREW PARSONS 
Guttmann foi muito esperto ao ver como o movimento esportivo seria de enorme importância para 
questionar a percepção mundial.

Fim: 46min17s
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O MOVIMENTO
Paralímpico



“NO ESPORTE 
PARALÍMPICO, 
TODOS TÊM UMA 
HISTÓRIA. VEM DE 
QUEBRAR BARREIRAS 
PARA CONQUISTAR 
O QUE DESEJAM, 
SEGUIR ADIANTE, 
VIVER A VIDA, 
mesmo que outros 
achem impossível.”

XAVIER GONZALEZ 
CEO DO COMITÊ PARALÍMPICO 
INTERNACIONAL (2004-2019) 
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Nota do professor: A recomendação é que os alunos assistam 
a Pódio para Todos antes de começar as aulas, seja na sala 
(aloque dois tempos para exibir o filme) ou em casa. Mas, se 
não for possível, teremos trechos importantes para exibir 
em cada aula. 

Durante as aulas, tenha em mente a interseccionalidade. 
Embora esses atletas tenham deficiências, eles também têm 
experiências de vida e identidades moldadas pela geografia, 
raça, classe e outros fatores. 

Visão geral
Nesta aula, os alunos aprenderão mais sobre o crescimento 
do movimento paralímpico moderno. Os Jogos Paralímpicos 
dão visibilidade à comunidade de pessoas com deficiência, 
celebrando a habilidade e a conquista dos atletas, 
e conectando-os ao público em geral. Essa visibilidade pode 
transformar vidas de diferentes formas, como melhorar a 
infraestrutura ao tornar o transporte público acessível nas 
cidades-sede dos Jogos Paralímpicos, gerar mais emprego e 
aumentar a percepção positiva das pessoas com deficiência. 
Os alunos começarão por uma análise crítica de imagens 
históricas dos Jogos Paralímpicos anteriores e o que elas 
revelam sobre as percepções e pressuposições que a 
sociedade tem em relação a pessoas com deficiência. Eles 
conhecerão histórias e os impactos dos Jogos Paralímpicos 
nas cidades em que já foram realizados e ainda criarão suas 
próprias representações visuais dos jogos.
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Objetivos da aula
Ao final destas aulas, os alunos serão capazes de: 

  Analisar de forma crítica como a mídia trata pessoas 
com deficiência

  Aprender sobre a expansão dos Jogos Paralímpicos 
e alguns dos impactos nas cidades em que foram 
realizados

  Criar suas próprias representações visuais dos 
Jogos Paralímpicos

 

Disciplinas
Estudos sobre Deficiência, Estudos Sociais, Alfabetização 
Midiática, Português, Artes e Mídias Visuais

Materiais
  Equipamento para exibir vídeos sugeridos e acessar 
a internet.

  Cópias do Material 1: Anotações da análise de mídia.
  Material 2: Crescimento dos Jogos Paralímpicos. 
Imprima uma cópia e corte-a em pequenos cartões para 
entregar aos alunos.

  Materiais para a criação de representações visuais 
(cartolina, caneta etc.).

 
Duração 
Dois tempos de 55 minutos de aula.
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ATIVIDADE
1. Discussão em dupla: a representatividade é importante
Peça para os alunos formarem duplas e anotarem os nomes de personagens, apresentadores de TV, 
políticos ou outras pessoas famosas da TV que tenham deficiência. Quantos nomes eles conseguem lembrar? 
Peça para eles descreverem essas pessoas. No caso de personagens, o ator ou a atriz que desempenhou o 
papel tem deficiência? O papel do personagem era principal ou secundário? O que os alunos aprenderam 
sobre as pessoas, além da deficiência delas?
 
Se os alunos não conseguem se lembrar de um personagem ou de uma pessoa, pergunte o que isso pode 
significar para eles.
 
Peça para compartilharem as discussões das duplas com o grupo. Também em grupo, peça para os alunos 
discutirem se é importante ter representatividade na mídia e por quê.
 

2. Aumento da representatividade: os Jogos Paralímpicos
Apresente a ideia de que nossas pressuposições sociais sobre deficiência podem variar de acordo com 
a forma ou os “modelos” pelos quais vemos as pessoas com deficiência. Estes são alguns modelos de 
entendimento de deficiência:
 

  Modelo de caridade/piedade: neste modelo, as pessoas com deficiência são vistas como um fardo ou 
como vítimas necessitadas de caridade ou pena.

  Modelo médico: neste modelo, a deficiência é considerada uma incapacidade ou aberração, e a solução 
é curar o problema e/ou fazer com que as pessoas com deficiência sejam vistas como “normais”.

  Modelo social ou de direitos humanos: nesta concepção, a deficiência é uma diferença, não um 
problema. O desafio está na interação entre a pessoa e o ambiente e as atitudes que excluem pessoas 
com deficiência.19

 
Existem vários outros modelos, como o “modelo de identidade”, no qual a deficiência é uma identidade a ser 
assumida, ou o “modelo de minoria”, no qual as experiências da comunidade de pessoas com deficiência são 
similares às de outras comunidades, como de raça, classe ou religião.20

 
Esses parâmetros podem ser usados ao avaliar como adotar modelos mais inclusivos, como o modelo social 
ou de direitos humanos, para criar comunidades mais acessíveis. 
 
Teste o nível de compreensão desses modelos pelos alunos pedindo definições e exemplos.
 
Volte aos exemplos de personagens com deficiência do primeiro exercício e peça para os alunos identificarem 
o modelo que representam.
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Distribua o Material 1 e explique para os alunos que eles assistirão a três vídeos dos Jogos Paralímpicos 
de diferentes épocas. Usando o “Material 1: Anotações da análise de mídia”, os alunos analisarão os vídeos 
e discutirão suas análises em grupo.

Jogos Internacionais de Stoke Mandeville, para atletas paraplégicos (1955)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XO_vgbqzZLA&feature=emb_logo
 
Stoke Mandeville 1984: https://www.youtube.com/watch?v=56UmbSmYYq8
 
Trailer Rio 2016: https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk

Perguntas para a discussão em grupo:
  O que chamou sua atenção na análise? 
  De que forma os vídeos e imagens mudaram com o tempo?
  Quais dos modelos em discussão você conseguiu identificar?
  Como você acha que a representação de pessoas com deficiência na mídia impacta a vida delas e 
de outras pessoas?

Assista ao segundo trecho do filme (a partir de 7min53s)
Explique para os alunos que eles assistirão ao trecho do filme de forma separada dos demais vídeos porque 
é um tipo diferente de mídia (documentário). Os demais eram notícias e/ou propaganda relacionada aos 
Jogos Paralímpicos. Debata os diferentes tipos de mídia e tente prever as diferenças que os alunos possam 
identificar entre eles. 

Distribua outra cópia do Material 1 para os alunos que precisarem de mais espaço para escrever e peça para 
eles fazerem anotações ao assistir ao trecho do filme. Após o término do filme, aguarde um ou dois minutos 
para que os alunos terminem suas anotações. 

Para debater:
  Alguma das suas respostas trouxe algo novo? Compartilhe!
  Como você vê esse trecho do filme com relação à evolução da representatividade de pessoas 
com deficiência? Qual modelo de deficiência você acredita que ele represente?

  No filme, a nadadora Ellie Cole afirma: “O físico é tão variado nas Paralimpíadas em comparação 
às Olimpíadas, em que todos os corpos são iguais. Nas Paralimpíadas, os corpos são diferentes”. 
Debata sobre o que você acha que ela quis dizer com isso.

  Analisando todas as representações que você viu:
  Você aprendeu algo novo? O que e por quê? 
  O que você gostou e não gostou no vídeo? 
  O que você gostaria de ver com mais frequência ou aprender mais?
  Na sua opinião, qual é o impacto da visibilidade e da representatividade na vida das pessoas?
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3. Crescimento dos Jogos Paralímpicos 

Nota do professor: imprima e recorte o “Material 2: Crescimento dos Jogos 
Paralímpicos” em cartões, um por aluno.

Explique para os alunos que, em comemoração ao crescimento dos Jogos Paralímpicos, a turma identificará 
os jogos e refletirá sobre as conquistas das cidades-sede no nível nacional, institucional e esportivo.

Etapa 1: embaralhe os cartões do “Material 2: Crescimento dos Jogos Paralímpicos” e distribua-os. 
Se possível, entregue um cartão para cada aluno.

Etapa 2: peça para os alunos levantarem e se organizarem em ordem cronológica, de 1948 a 2016.

Etapa 3: depois de confirmar se a ordem está correta, peça para os alunos lerem seus cartões em voz alta, 
começando por 1948.

Etapa 4: peça para os alunos voltarem aos seus lugares e debaterem o exercício.
  Quais temas gerais eles identificaram nos diferentes anos e países? 
  Quais perguntas surgiram ao longo da cronologia?
  Na opinião deles, qual jogo se destacou mais? Por quê?

4. Encerramento: crie sua própria representação – Tóquio 2021
Com base em todos os exercícios, analise os próximos Jogos Paralímpicos de Tóquio previstos para 2021. 

Reflita sobre estas perguntas:
  O que chamou sua atenção nas representações que você gostou? Por quê?
  O que você aprendeu e gostaria que outras pessoas também aprendessem?

Com base nas suas respostas, crie uma representação visual dos Jogos Paralímpicos que contribua para o 
movimento e incentive pessoas a assistir e/ou participar dos Jogos de Tóquio 2021. Pode ser um poema, 
um cartaz, um vídeo curto, um infográfico, uma colagem ou outra forma de expressão. Inclua a citação de um 
artista que explique seu modelo de deficiência, a inspiração e a intenção da sua representação.
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MATERIAL 1: ANOTAÇÕES DA ANÁLISE DE MÍDIA
Cobertura midiática dos Jogos Paralímpicos de 1955, 1984 e 2016

Em cada um dos vídeos, responda às seguintes perguntas:

1. Quem criou o vídeo e quem é o público-alvo?

2. Qual modelo ele representa: médico, social ou de caridade? Dê exemplos. 

3. Quais termos exibidos ou mencionados no vídeo se referem a pessoas com deficiência?

4. Há um narrador? Em caso afirmativo, é uma pessoa com deficiência?

5. Há música no plano de fundo? Em caso afirmativo, qual e que mensagem ela passa?

6. Pessoas de quais raças e/ou classes econômicas estão representadas? Alguém não 
foi representado?

7. O vídeo é acessível a pessoas com deficiência visual ou auditiva?

8. O que mais você observou? Há algo surpreendente? 

9. Você observou alguma mudança nos vídeos com o tempo? 
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1948

1972

1964

1980

1960

1976

1984

1988

1992

1968

STOKE MANDEVILLE, GRÃ-BRETANHA

TÓQUIO, JAPÃO
Levantamento de peso incluído como esporte.

HEIDELBERG, ALEMANHA
Primeira competição de tetraplégicos. 

Esportes de demonstração para atletas 
com deficiência visual.

ROMA, ITÁLIA
Primeira vez que os jogos com pessoas com 
deficiência utilizam as mesmas instalações 
dos Jogos Olímpicos.

TEL AVIV, ISRAEL
Lawn bowls incluído como esporte.

TORONTO, CANADÁ
Primeiro uso de cadeira de rodas especial 

para corrida. Vôlei, goalball e tiro esportivo 
incluídos como esportes.

STOKE MANDEVILLE, REINO UNIDO, E NOVA YORK, EUA
Futebol de 7 e bocha incluídos como esportes. 

Ciclismo incluído como modalidade. Corrida em 
cadeira de rodas incluída como esporte 
de demonstração nos Jogos Olímpicos.

ARNHEM, PAÍSES BAIXOS
Vôlei sentado incluído como modalidade. 

Eventos para atletas com paralisia cerebral incluídos.

 SEUL, COREIA DO SUL
Judô e tênis em cadeira de rodas incluídos como 

esportes. Cooperação entre os comitês de organização 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. As instalações são 

as mesmas das Olimpíadas, o que acontece até hoje.

 1988  3.057  61

 1992  3.001  83

 1984  2.900  45

 1980  1.973  18

 1972  984  43

 1976  1.657  40

 1964  375  21

 1948  16  1

 1960  400  23

 1968  750  29

 1976  198  16

 1980  299  18

 1984  419  22

 1988  377  22

 1992  365  24
BARCELONA, ESPANHA

Marco em excelência na organização do evento.

ÖRNSKÖLDSVIK, SUÉCIA
Esporte de demonstração: corrida de trenó.

INNSBRUCK, ÁUSTRIA
Esporte de demonstração nas Olimpíadas 
de Sarajevo: slalom gigante.

GEILO, NORUEGA
Esporte de demonstração: corrida de trenó 
em declive.

INNSBRUCK, ÁUSTRIA
Esqui sentado apresentado nas modalidades 
de esqui alpino e esqui nórdico.

TIGNES-ALBERTVILLE, FRANÇA
Biatlo incluído como modalidade. Esportes de demonstração: 
esqui alpino e esqui cross-country para atletas com 
deficiência intelectual. Primeiros Jogos que usaram as 
mesmas instalações das Olimpíadas, o que acontece até hoje.

JOGOS DE VERÃO ATLETAS

JOGOS 
DE INVERNO PAÍSES

MATERIAL 2

CRESCIMENTO DOS JOGOS PARALÍMPICOS
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JOGOS DE VERÃO ATLETAS

JOGOS 
DE INVERNO PAÍSES

MATERIAL 2 (CONT.): CRESCIMENTO DOS JOGOS PARALÍMPICOS

1994

2004

2002

2012

1998

2008

2016

1996

2006

2014

2000

2010

2018

ATLANTA, EUA

ATENAS, GRÉCIA

Hipismo incluído como esporte. Ciclismo de 
pista incluído como modalidade.

Futebol de 5 incluído como esporte.

SYDNEY, AUSTRÁLIA

PEQUIM, CHINA

RIO DE JANEIRO, BRASIL

LONDRES, REINO UNIDO

Vela e rugby em cadeira de rodas incluídos 
como esportes. Recorde de venda de ingressos.

Remo incluído como esporte. Audiência total na 
TV de 3,8 bilhões de espectadores.

Canoagem e triatlo incluídos, totalizando 22 esportes.

Após um hiato de 12 anos, atletas com deficiência 
intelectual voltam a competir no atletismo, na 

natação e no tênis de mesa.

 2000  3.881  122

 2008  3.951  146

 2016  4.328  160

 2012  4.237  164

 1996  3.259  104

 2004  3.808  135

 1998  561  31

 2006  474  38

 2014  541  45

 2002  416  36

 2010  502  44

 2018  567  49

NAGANO, JAPÃO

TURIM, ITÁLIA

 SÓCHI, RÚSSIA

Aumento de interesse da mídia nos Jogos 
Paralímpicos de Inverno.

Curling em cadeira de rodas incluído como esporte.

Total de 316.200 ingressos vendidos: recorde dos Jogos 
Paralímpicos de Inverno. O snowboard paralímpico 
estreia nos Jogos Paralímpicos de Inverno como parte 
do cronograma esportivo do esqui alpino. 

 SALT LAKE CITY, EUA

VANCOUVER, CANADÁ

PYEONGCHANG, COREIA DO SUL

Foi necessário aumentar o número de ingressos 
à venda devido à alta demanda.

Recorde de mais de 230.000 ingressos vendidos.

Recorde de ingressos vendidos (343.000), jornalistas 
credenciados (629) e espectadores internacionais 
(1,87 bilhão).

 1994  471  31
LILLEHAMMER, NORUEGA
Hóquei no gelo incluído como esporte.
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CONHEÇA OS 
 atletas paralímpicos



“NAS OLIMPÍADAS, 
HERÓIS SÃO 
CRIADOS. É para 
as Paralimpíadas 
que os heróis vão.”

XAVIER GONZALEZ 
PÓDIO PARA TODOS
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Nota do professor: A recomendação é que os alunos assistam 
a Pódio para Todos antes de começar as aulas, seja na sala 
(aloque dois tempos para exibir o filme) ou em casa. Mas, se 
não for possível, teremos trechos importantes para exibir 
em cada aula. 

Durante as aulas, tenha em mente a interseccionalidade. 
Embora esses atletas tenham deficiências, eles também têm 
experiências de vida e identidades moldadas pela geografia, 
raça, classe e outros fatores. 

Visão geral
Os Jogos Paralímpicos são um dos maiores eventos esportivos 
do mundo. Harry, Duque de Sussex, comenta em Pódio para 
Todos: “Sem dúvida, o que eles viram [nos Jogos Paralímpicos 
de Londres] foi melhor que os Jogos Olímpicos em si. Ver 
indivíduos assim alcançarem essas conquistas... não importa 
quantos livros leu, nem quanta aula teve na escola, nada disso 
dará a mesma inspiração quanto poder ver algo que se ouvia 
ser impossível.”

Os Jogos Paralímpicos geram visibilidade para a comunidade 
global de pessoas com deficiência de um jeito único. Neles, o 
atleta é celebrado por conta de suas capacidades. A deficiência 
faz parte do atleta, mas não o define. Durante os jogos, são a 
determinação e o foco que fazem um atleta de primeira e não 
tanto a parte física. 

O filme mostra como o esporte e os eventos esportivos 
conseguem conectar e inspirar pessoas com todo tipo de 
habilidade. Nesta aula, os alunos escolherão um atleta do 
filme para aprender mais sobre sua história e sua modalidade, 
além de refletir sobre como os valores paralímpicos afetaram 
sua vida pessoal. 
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Perguntas essenciais
  Quais são os valores do Movimento Paralímpico? 
  Como uma conquista paralímpica influencia o 
público global?

  O que ganhamos ao aprender mais sobre os 
atletas paralímpicos?

Objetivos da aula
Ao final destas aulas, os alunos serão capazes de: 

  Falar sobre os valores dos Jogos Paralímpicos
  Entender melhor os esportes paralímpicos e os 
caminhos para ser um atleta com base na história da 
pessoa que escolher

  Refletir sobre como um determinado aspecto da 
personalidade influenciou a vida daquele atleta

 

Disciplinas
Estudos sobre Deficiência, Estudos Sociais, Alfabetização 
Midiática, Português, Artes e Mídias Visuais

Materiais
  Equipamentos para projetar o trecho do filme
  Acesso à internet para os alunos pesquisarem sobre os 
atletas e esportes que escolheram
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ATIVIDADE
1. Conheça os quatro valores dos Jogos Paralímpicos
Leia em voz alta os quatro valores do site dos Jogos Paralímpicos

  Coragem: Diz respeito à essência do atleta paralímpico que busca conquistar aquilo que o público em 
geral considera difícil, mas que ele considera um sonho possível.

  Determinação: a manifestação da ideia de que os atletas paralímpicos levam suas habilidades físicas 
ao limite absoluto.

  Inspiração: quando um afeto pessoal e intenso é gerado pelas histórias e conquistas dos atletas 
paralímpicos e o efeito é aplicar esse espírito à vida pessoal de alguém.

  Igualdade: Os esportes paralímpicos são um agente de mudança que derruba barreiras sociais 
de discriminação para pessoas com algum tipo de deficiência.

  O que você entende desses valores?
  Pelo que você já viu no filme, como esses valores se refletem na história?
  Quais experiências vividas por você têm a ver com os valores de coragem, determinação, 
inspiração e igualdade?

2. Assista ao trecho 4 (1h19min41s-1h30min30s – Duração: 11min49s)
Para debater: 

 O que chamou sua atenção nesse trecho?
 Por que os estádios começaram a lotar no Rio?
 Por que você acha que os esportes unem as pessoas?
 Quais exemplos de coragem, determinação, inspiração e igualdade você viu nesse trecho?

40

https://www.paralympic.org/feature/what-are-paralympic-values


3. Conheça os atletas paralímpicos
Peça para os alunos usarem o site https://www.paralympic.org/athletes e outras fontes confiáveis para 
pesquisar um dos atletas do filme com o qual tenham se identificado e elaborar uma breve biografia 
da pessoa.

Na hora de aprender mais sobre os atletas, tenha em mente as seguintes perguntas:
 Como o atleta representa a si mesmo e a sua identidade?
 Qual é a fonte de inspiração do atleta?
 Como o atleta obtém o apoio necessário para treinar?
 De que forma o atleta demonstra os valores paralímpicos?

Relembre que os atletas paralímpicos são pessoas completas: Todos eles são atletas de primeira. Todos têm 
deficiências de diferentes tipos que ocorreram em diversos momentos da vida. E, além disso, têm diferentes 
nacionalidades, raças, classes sociais, religiões e experiências de vida. 

Relembre os atletas do filme na lista abaixo:

Jean-Baptiste Alaize
França | Atletismo

“ Cair e se levantar, assim é a vida. Isto é relevante para muita gente. E aprendi isso bem cedo. 
O esporte foi o que me salvou.”

Ellie Cole
Austrália | Natação

“Parecíamos ter uma missão implícita. Todo paratleta já escutou, inúmeras vezes, que a vida seria 
impossível para ele.”

Ryley Batt
Austrália | Rúgbi em cadeira de rodas

“Todos têm um superpoder que um dia encontram na vida.”

Ntando Mahlangu
África do Sul | Atletismo

“Vamos esquecer os estádios lotados. Sim, é importante. Você quer a torcida. Mas represento um 
bilhão de pessoas, e é incrível. É muito importante representar o meu país, Pois eu nunca esqueceria 
minhas raízes.”
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Tatyana McFadden
EUA | Atletismo e esqui

“Quando me sentei na cadeira de corrida, vi que era para mim. Era algo que nunca senti antes, a 
liberdade de ser tão veloz. Eu focava e não pensava em mais nada. Não tinha nada errado no mundo.”

Matt Stutzman
EUA | Tiro com arco

“O que mais chamava minha atenção eram os carros. Posso dirigir com os pés e deixar 90% das 
pessoas para trás. O carro não estereotipa o piloto. Não liga para você ter braços ou não. Ele só quer 
ser dirigido. Por isso me apaixonei pelo tiro com arco.”

Jonnie Peacock
Reino Unido | Atletismo
“Em 2011, minhas entrevistas começavam assim: ‘Como perdeu a perna?’ Nos meses antecedendo 
Londres e após os jogos, só se falava no esporte. Foi uma grande mudança do meu passado para o 
esporte, uma coisa incrível para mim.”

Bebe Vio
Itália | Esgrima

“(Esgrima sem braços) era impossível, mas tudo é impossível no começo. É preciso acreditar em si 
mesmo. Ir em frente, fazer o que deseja.”

Cui Zhe
China | Levantamento de peso

“Eu me tornei uma pessoa com deficiência muito jovem, minha família tinha pouca expectativa quanto 
a mim. Eles se perguntavam o que faria quando crescesse, como eu me sustentaria. Nasci numa família 
que não era rica. (O esporte) abriu uma porta para mim.”
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4. Escrita reflexiva
Ofereça aos alunos um tempo para fazer uma escrita reflexiva sobre o atleta que escolheram. Veja algumas 
perguntas que podem ajudar nessa tarefa:

  Com o que você se identifica dessa pessoa?
  Quais qualidades e características desse atleta você gostaria de ter?
  Como você tentou conquistar essas características até agora? O que ajudou você?  
O que foi mais difícil?
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GLOSSÁRIO23

Capacitismo: um conjunto de crenças e práticas, 
normalmente inconscientes, que discrimina pessoas 
com deficiências.24

Deficiência: um termo genérico usado para descrever 
uma limitação funcional de algum aspecto da vida diária, 
como aprendizagem, respiração, locomoção ou alimentação. 
O termo tem diversas definições jurídicas em diferentes 
estados e nações. As deficiências podem ser visíveis 
ou invisíveis.

Interseccionalidade: a ideia de que a opressão 
de identidades específicas funciona de forma diferente 
dependendo de outras identidades marginalizadas a pessoa 
tenha, como orientação sexual, de raça, de classe, etc.25

Jogos Paralímpicos: competição internacional 
de esportes que acontece em paralelo aos Jogos Olímpicos.

Linguagem com foco na identidade: 
significa que uma pessoa sente que sua deficiência (ou outra 
parte da identidade) é vista como a parte mais importante 
de sua descrição.

Linguagem com foco na pessoa: evita definir 
alguém pela deficiência, colocando a pessoa em primeiro lugar, 
como em “pessoa com deficiência” em vez de “deficiente”.

Pessoa em cadeira de rodas/pessoa que 
anda em cadeira de rodas: no lugar de expressões 
como “preso a uma cadeira de rodas”. São termos que trazem 
menos julgamento sobre o uso da cadeira ser ruim ou 
limitante. 

Sofre de/é vítima de: quando usamos esse linguajar 
para falar de uma deficiência, presumimos que a pessoa está 
sofrendo, o que nem sempre é o caso.
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NOTAS
1  Em 2016, mais de 4 mil atletas de 154 países competiram no Rio de Janeiro para 

um público composto de 4,1 bilhões de pessoas assistindo pela TV em mais de 150 
países, 1,6 bilhão interagindo pelas redes sociais e mais de 2,15 milhões nos estádios. 
Tivemos mais países premiados do que nunca, e foi a melhor edição dos Jogos até 
agora em termos de desempenho. International Paralympic Annual Report, 2016. 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/170824082342043_
IPC+Annual+Report+2016_Accessible.pdf

2  Sir Philip Craven foi presidente da International Paralympic (2001-2017) e é ex-
paratleta de basquete em cadeira de rodas, natação e atletismo.

3  https://ncdj.org/style-guide/
4  https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp#:~:text=In%20

2018%E2%80%9319%2C%20the%20number,of%20all%20public%20school%20
students.

5  https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/#:~:text=Disability%20
data-,World%20report%20on%20disability,a%20figure%20of%20around%2010%25.

6  Depoimento de Dr. Guttman, Gravação 3, de 23min48s a 24min30s) https://www.iwm.
org.uk/collections/item/object/80004556

7  https://www.si.com/more-sports/2012/08/28/sir-ludwig-guttmann-paralympics
8  Conteúdo adaptado de https://www.thehistorypress.co.uk/articles/dr-guttman-and-

the-paralympic-movement/
9  Depoimento de Dr. Guttman, Gravação 2, de 10min43s a 20min20s) https://www.iwm.

org.uk/collections/item/object/80004556
10  A British Society Protection of Science and Learning foi fundada em 1933, com o 

apoio do Academic Assistance Council. “Cerca de duas mil pessoas foram salvas nos 
primeiros anos, e ajudaram a construir novas vidas. Dezesseis conquistaram Prêmios 
Nobel; dezoito se tornaram Cavaleiros; mais de uma centena se tornaram Membros 
da The Royal Society ou da The British Academy. A contribuição dessas pessoas para 
a vida científica, intelectual e cultural da Grã-Bretanha foi enorme.” https://www.cara.
ngo/who-we-are/our-history/

11  https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80004556
12  Imperial War Museum, https://www.iwm.org.uk/history/what-you-need-to-know-

about-the-dunkirk-evacuations, https://www.iwm.org.uk/history/7-photos-from-the-
dunkirk-evacuations

13  Depoimento de Dr. Guttman, Gravação 3, de 11min15s a 16min20s) https://www.
iwm.org.uk/collections/item/object/80004556

14  Depoimento de Dr. Guttman, Gravação 3, de 18min38s a 22min35s) https://www.
iwm.org.uk/collections/item/object/80004556

15  http://mandevillelegacy.org.uk/documents/Eva_Loeffler_full_interview.pdf
16  https://www.youtube.com/watch?v=K_OGy-WK3Tw
17  http://www.mandevillelegacy.org.uk/documents/Caz_Walton.pdf
18  Depoimento de Dr. Guttman, Gravação 1: de 17min25s a 19min50s https://www.iwm.

org.uk/collections/item/object/80004556
19  https://www.miusa.org/resource/tipsheet/disabilitymodels
20  https://www.disabled-world.com/definitions/disability-models.php
21  Todas as informações foram adaptadas de https://www.paralympic.org/paralympic-

games/winter-overview e https://www.paralympic.org/paralympic-games/summer-
overview

22  https://www.paralympic.org/feature/what-are-paralympic-values
23  A menos que seja especificado de outra forma, as definições aqui dispostas são adaptadas  

do National Center on Disability and Journalism: https://ncdj.org/style-guide/#A
24  http://cdrnys.org/blog/uncategorized/ableism/
25  https://www.law.columbia.edu/news/archive/kimberle-crenshaw-intersectionality-

more-two-decades-later
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Pódio para Todos tem classificação indicativa para maiores de 13 anos nos Estados Unidos por  
“tema polêmico, cenas breves de violência, linguagem imprópria e referências sexuais”.

O MATERIAL EDUCATIVO DE PÓDIO PARA TODOS FOI DESENVOLVIDO POR

P Ó D I O  P A R A 
T O D O S


