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INTRODUÇÃO: O I Jogos Pan - Americanos da International Blind Sports 
Federation - IBSA ocorreu em Buenos Aires na Argentina em novembro de 1995, 
tornando-se uma das maiores competições para Deficientes Visuais das Américas. 
A segunda edição dos jogos foi realizada em novembro de 1999 na Cidade do 
México, com  14 países. Em 2001 os Estados Unidos sediaram os III Jogos Pan – 
Americanos da IBSA em Spartanburg na Carolina do Sul. O Brasil termina em 
primeiro lugar no quadro geral com 72 medalhas. Finalmente em setembro 2005 o 
Brasil foi eleito país sede dos IV Jogos Pan – Americanos na cidade de São Paulo 
por iniciativa e responsabilidade da Associação Brasileira de Desportos para 
Cegos – ABDC, que inovou realizando simultaneamente outras três importantes 
competições: II Copa Mundial de Judô, V Copa América de Futebol B1(cegos) e III 
Pan – Americano de Xadrez da International Blind Chess Association – IBCA. 
 OBJETIVOS:  Este trabalho tem como objetivo discutir a estrutura, a organização 
e, principalmente, as implicações dos jogos pan-americanos IBSA no Brasil. 
METODOLOGIA Este trabalho caracteriza-se como qualitativo e os métodos 
utilizados foram captação de dados através da ABDC – Associação Brasileira de 
desportos para Cegos e informações obtidas durante os jogos pelas pessoas 
participantes da organização do evento. RESULTADOS:  O evento reuniu 
aproximadamente 600 pessoas diretamente ligadas à competição. Destes, 291 
eram atletas de 19 países e os demais membros das delegações e toda a equipe 
de trabalho da organização dos jogos. Foram selecionados 80 voluntários, em sua 
maioria de Universidades e Instituições ligadas a área da deficiência de várias 
partes do país. Também foram convocados 10 professores de Educação Física da 
UNICAMP com a finalidade de atuarem nas principais áreas de direção e 
coordenações do evento. Foram disputadas seis modalidades durante 7 dias: 
Goalball, Judô, Atletismo, Natação, Futebol B1 e Xadrez. Ao final, pela segunda 
vez consecutiva, o Brasil encerrou sua participação no Pan 2005 em primeiro lugar 
no quadro geral com 99 medalhas. CONCLUSÃO: A participação do Brasil 
consolidou o país como um dos melhores organizadores de competições para 
deficientes visuais do mundo, elevando tanto o nível das competições nacionais 
quanto regionais.  


