
GRÁFICO ATLETAS BRASILEIROS 

COM MAIS MEDALHAS DE OURO NA 

HISTÓRIA DOS JOGOS 

PARALÍMPICOS  

Descrição: Gráfico em barra traz a quantidade de 

medalhas de ouro dos atletas que mais 

conquistaram o primeiro lugar no pódio pelo 

Brasil na história dos Jogos; cada barra tem 

apenas uma cor, sendo amarelo para representar 

as medalhas de ouro; a primeira barra mostra o 

nadador Daniel Dias, com catorze ouros; a 

segunda barra mostra o nadador André Brasil, 

com sete ouros; a terceira barra mostra o 

nadador Clodoaldo Silva, com seis ouros; a 

quarta barra mostra Luiz Cláudio Pereira, do 

atletismo, com seis ouros; a quinta barra mostra 

a velocista Ádria Santos, com quatro ouros; a 

sexta barra mostra o judoca Antônio Tenório, 

com quatro ouros; a sétima barra mostra Dirceu 

Pinto, da bocha, com quatro ouros; a oitava 

barra mostra Marquinhos, do futebol de cinco, 

com quatro ouros; a nona barra mostra Lucas 

Prado, do atletismo, com três ouros; a décima 

barra mostra Terezinha Guilhermina, do 

atletismo, com três ouros, a décima primeira 

barra mostra Damião Robson, do futebol de 

cinco, com três ouros; a décima segunda barra 

mostra Fábio Vasconcelos, do futebol de cinco, 

com três ouros; a décima terceira barra mostra 

Jefinho, do futebol de cinco, com três ouros; e a 



décima quarta barra mostra Ricardinho, com três 

ouros. 

GRÁFICO ATLETISMO É A 

MODALIDADE DO BRASIL COM MAIS 

MEDALHAS DE OURO NA HISTÓRIA 

DOS JOGOS PARALÍMPICOS 

Descrição: Imagem com quadro de medalhas de 

ouro com as seis modalidades do Brasil que mais 

medalharam ouro na história dos Jogos 

Paralímpicos; tabela traz três colunas, sendo a 

primeira com a posição no ranking, a segunda 

com os nomes das modalidades, e a terceira com 

a quantidade de medalhas de ouro; o atletismo 

está na primeira linha da tabela, com quarenta 

ouros; natação está na segunda linha, com trinta 

e dois ouros; bocha está na terceira linha, com 

seis ouros; judô está na quarta linha, com quatro 

ouros; futebol de cinco está na quinta linha, 

também com quatro ouros; e esgrima em 

cadeiras de rodas está na sexta linha, com um 

ouro. 

 

GRÁFICO MEDALHAS DE OURO DO 

BRASIL POR JOGOS PARALÍMPICOS  

Descrição: Gráfico mostra uma linha do tempo 

com a quantidade de medalhas de ouro que o 

Brasil conquistou em cada edição dos Jogos; 

gráfico possui uma linha amarela, que 



representa as medalhas de ouro, em 1976, não 

houve medalhas de ouro; em 1984, foram sete 

de ouro; em 1988, foram quatro de ouro; em 

1992, foram três de ouro; em 1996, foram duas 

de ouro; em 2000, foram seis de ouro; em 2004, 

foram catorze de ouro; em 2008, foram 

dezesseis de ouro; em 2012, foram vinte e uma 

de ouro; e em 2016, foram catorze de ouro. 

 

GRÁFICO CONFIRA TODAS AS 87 

MEDALHAS DE OURO DO BRASIL EM 

JOGOS PARALÍMPICOS 

Descrição: Tabela com quatro colunas, sendo a 

primeira com o ano em que a medalha de ouro 

foi conquistada, a segunda com o nome do 

atleta, a terceira com a prova paralímpica e a 

quarta com a modalidade; em 1984, 

conquistaram a medalha de ouro os atletas 

Amintas Piedade, no lançamento de dardo 1C e 

arremesso de peso 1C, modalidade atletismo, 

Luis Claudio Pereira, no lançamento de dardo 1C 

e arremesso de peso 1C, modalidade atletismo, 

Marcia Malsar, duzentos metros C6, modalidade 

atletismo, Miracema Ferraz, arremesso de peso 

1A, modalidade atletismo, e Maria Jussara Matos, 

4x50 individual medley classe seis, modalidade 

natação; em 1988, Luis Claudio Pereira, no 

lançamento de disco 1C, lançamento de dardo 

1C e no arremesso de peso 1C, modalidade 



atletismo, e Graciana Moreira Alves, cem metros 

livres classe seis, modalidade natação; em 1992, 

Ádria Rocha, cem metros B2, modalidade 

atletismo Luis Claudio Pereira, arremesso de 

peso THW4, modalidade atletismo, e Suely 

Guimarães, lançamento de disco THW7, 

modalidade atletismo; em 1996, Antônio 

Tenório, até oitenta e seis quilos, judô, e José 

Arnulfo Medeiros, cinquenta metros borboleta 

S7, modalidade natação; em 2000, Ádria Rocha 

Santos, nos cem metros T12, e nos duzentos 

metros T11, ambos modalidade atletismo; 

Rosinha Santos, no lançamento de disco F58 e 

no arremesso de peso F58, ambos modalidade 

atletismo; Antônio Tenório, até noventa quilos, 

modalidade judô; Fabiana Harumi Sugimori, 

cinquenta metros livres S11, modalidade 

natação; em 2004, Ádria Rocha Santos, cem 

metros T11, modalidade atletismo; André Luiz 

Garcia, duzentos metros T13, modalidade 

atletismo; Antônio Delfino, nos duzentos metros 

T46 e nos quatrocentos metros T46, modalidade 

atletismo; Suely Guimarães, lançamento de disco 

F56-58, modalidade atletismo; Mizael Conrado, 

Sandro, Anderson Dias, Damião Robson, 

Marquinhos, Bill, Andreonni, João Batista, Fábio 

Vasconcelos e Nilson Silva, modalidade futebol 

de cinco; Antônio Tenório, até cem quilos, 

modalidade judô; Adriano Lima, Clodoaldo Silva, 

Francisco de Assis Avelino e Luis Silva, no 

revezamento 4x50 metros medley vinte pontos, 



modalidade natação; Clodoaldo Silva, nos 

cinquenta metros borboleta S4, nos cinquenta 

metros livres S4, nos cem metros livres S4, nos 

cento e cinquenta metros medley SM4, e nos 

duzentos metros livres S4, modalidade natação; 

Fabiana Harumi Sugimori, nos cinquenta metros 

livres S11, modalidade natação; em 2008, Lucas 

Prado, nos cem metros T11, nos duzentos 

metros T11 e nos quatrocentos metros T11, 

modalidade atletismo; Terezinha Guilhermina, 

nos duzentos metros T11, modalidade atletismo; 

Dirceu Pinto, individual misto BC4, modalidade 

bocha; Dirceu Pinto e Eliseu dos Santos, duplas 

mistas BC4, modalidade bocha; Mizael Conrado, 

Damião Robson, Andreonni, João Batista, 

Jefinho, Sandro, Ricardinho, Marquinhos, Fábio 

Vasconcelos e Bill, modalidade futebol de cinco; 

Antônio Tenório, até cem quilos, modalidade 

judô; Andre Brasil, nos cinquenta metros livres 

S10, nos cem metros borboleta S10, nos cem 

metros livres S10, e nos quatrocentos metros 

livres S10, modalidade natação; Daniel Dias, nos 

cinquenta metros costas S5, nos cem metros 

livres S5, nos duzentos metros livres S5 e nos 

duzentos metros medley SM5, modalidade 

natação; em 2012, Alan Fonteles, nos duzentos 

metros T44, modalidade atletismo; Felipe 

Gomes, nos duzentos metros T11, modalidade 

atletismo; Shirlene Coelho, no lançamento de 

dardo F37/38, modalidade atletismo; Terezinha 

Guilhermina, nos cem metros T11 e nos 



duzentos metros T11, ambos modalidade 

atletismo; Tito Sena, na maratona T46, 

modalidade atletismo; Yohansson Nascimento, 

nos duzentos metros T46, modalidade atletismo; 

Dirceu Pinto, individual misto BC4, modalidade 

bocha; Dirceu Pinto e Eliseu dos Santos, nas 

duplas mistas BC4, modalidade bocha; Maciel 

Santos, individual misto BC2, modalidade bocha; 

Cássio, Daniel Dantas, Bill, Ricardinho, Jefinho, 

Fábio Vasconcelos, Guegueu, Nonato, 

Marquinhos e Emerson de Carvalho, modalidade 

futebol de cinco; Andre Brasil, nos cinquenta 

metros livres S10, nos cem metros borboleta 

S10 e nos cem metros livres S10, modalidade 

natação; Daniel Dias, nos cinquenta metros 

costas S5, nos cinquenta metros borboleta S5, 

nos cinquenta metros livres S5, nos cem metros 

peito SB4, nos cem metros livres S5 e nos 

duzentos metros livres S5, modalidade natação; 

Jovane Guissone, na espada individual B, 

modalidade esgrima em cadeira de rodas; em 

2016, Alessandro Silva, no lançamento de disco 

F11, modalidade atletismo; Claudiney Batista, no 

lançamento de disco F56, modalidade atletismo; 

Daniel Martins, nos quatrocentos metros T20, 

modalidade atletismo; Daniel Mendes, Felipe 

Gomes, Gustavo Araújo e Digo Ualisson, no 

revezamento 4x100 metros T11-13, modalidade 

atletismo; Petrúcio Ferreira, nos cem metros 

T47, modalidade atletismo; Ricardo Oliveira, no 

salto em distância T11, modalidade atletismo; 



Shirlene Coelho, no lançamento de dardo F37, 

modalidade atletismo; Silvânia Costa, no salto 

em distância T11, modalidade atletismo; Antônio 

Leme, Evelyn de Oliveira e Evani Calado, nos 

pares BC3, modalidade bocha; Cássio, Damião 

Robson, Jefinho, Luan, Nonato, Marquinhos, 

Ricardinho, Vinícius, Tiago Paraná e Maurício 

Dumbo, modalidade futebol de cinco; Daniel 

Dias, nos cinquenta metros costas S5, nos 

cinquenta metros livres S5, nos cem metros 

livres S5 e nos duzentos metros livres S5, 

modalidade natação.    


