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Michel A. Wankenne

JOGOS OLÍMPICOS 
E PARAOLÍMPICOS: 
O MISTÉRIO DAS 
MEDALHAS!

A lógica pura pede resultados bastante similares; a Inglaterra, por exemplo, está 
em segundo lugar em ambas as competições, a Itália em nono lugar. É normal 

observar pequenos desvios, mas o que surpreende são os resultados bastante 
diferentes.

Como não existem mais as grandes epidemias da Idade Média e a medicina é 
globalizada, fica difícil entender o por que de resultados discrepantes. O maior fator 
que poderia interferir seria a ocorrência de conflitos armados, o que aumentaria 
o número de pessoas com sequelas físicas, gerando eventualmente uma maior 
população de atletas qualificados para competir nos jogos paraolímpicos. Consi-
derando que os atletas russos não participaram dos jogos paraolímpicos do Rio, 
pode-se dizer que existe uma certa coerência de resultados entre os primeiros 
colocados, onde as grandes forças esportivas aparecem igualmente, i.e. Alemanha, 
China, Estados Unidos e Inglaterra. A maior curiosidade é a Ucrânia, que ocupa um 
distante 31o lugar nas olimpíadas, com 11 medalhas (duas de ouro), enquanto que 
nas paraolimpíadas está em terceiro lugar na classificação geral, com 117 medalhas, 
sendo 41 de ouro. Como explicar?

E no Brasil? A maior conclusão é que nossos atletas paraolímpicos são melhores! 
Conquistaram o oitavo lugar, com 72 medalhas, sendo 14 de ouro! Nas olimpíadas, 
o Brasil terminou em 13° lugar, com um total de 19 medalhas, sete de ouro! 

Pelo menos, no caso do Brasil é mais fácil de entender do que o da Ucrânia... 
temos um ex-presidente com quatro dedos em uma das mãos!

Boa leitura!


