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Daniel de Faria Dias, atleta paralimpico e recordista mundial, conhecido nacional e 

internacionalmente como Daniel Dias, nasceu em Campinas, no Estado de São Paulo, no dia 
24 de maio de 1988 e passou sua infância e adolescência na cidade de Camanducaia em 
Minas Gerais. 

Em janeiro de 1991 seus pais receberam a noticia na Associação de Assistência à 
Criança Deficiente - AACD de São Paulo de que o pequeno Daniel teria que passar por uma 
cirurgia para usar prótese, e em março do mesmo ano foi operado em Campinas no Hospital 
Vera Cruz. 

Sua recuperação foi bem sucedida, embora nos primeiros meses fosse muito difícil aos 
três anos de idade utilizar prótese, mas ele venceu e começou andar, e segundo relato de seus 
pais, grande incentivadores, foram momentos de lágrimas e vitórias! Fez pré-escola, 
frequentou o ensino fundamental, e neste período descobriu o gosto pela música, primeiro 
teclado e depois bateria. Terminou o 3º Ano colegial e pretende fazer Faculdade de Engenharia 
Mecatrônica. 

O esporte surgiu em sua vida através dos noticiários sobre Clodoaldo Silva, detentor de 
medalhas para o país nas Paralimpíadas de Atenas em 2004. 

Foi através da Associação Desportiva para Deficientes - ADD, que descobriu seu 
talento e dom especial na natação e já em sua primeira competição oficial ganhou duas 
medalhas de bronze, Ao participar de sua primeira competição internacional em 2006, foi 
destaque e reconhecido como revelação do esporte paraolímpico. 

Compete nas classes S5, SB4 e SM5 em competições paralimpicas no Mundial de 
natação do CPI foi ouro nos 200m medley, com recorde mundial, ouro nos 100m livre e prata 
nos 50m borboleta e 50m costas, medalha de ouro no revezamento 4x50m medley com 
recorde mundial. É detentor do recorde mundial nas provas de 100m e 200m livre, 100m costa 
e 200m medley e o recordista nos Jogos Parapan-americanos com oito medalhas de ouro. 

É o atleta masculino com maior número de medalhas em paralimpíadas. Daniel 
conquistou nove medalhas nos Jogos Paralímpicos de Pequim de 2008, 2012 e nos Jogos 
Paralímpicos do Rio 2016 conquistou nove medalhas (quatro de ouro, três de prata e duas de 
bronze) e tornou-se o maior medalhista masculino da natação em Paralímpiadas, com 24 
medalhas no total. 

Daniel Dias é o único brasileiro a conquistar por três vezes, o troféu Laureus - Laureus 
World Sports Awards .Em 15 de junho de 2009, recebeu o troféu Laureus, espécie de "Oscar 
do Esporte", como Melhor Atleta Paralímpico de 2008. Sua indicação teve como motivo as suas 
nove medalhas conquistadas durante os Jogos Paraolímpicos de Pequim. Foi agraciado com o 
prêmio novamente em 2013 e 2016. 

Daniel é especial, exemplo de bom caráter, de luta e superação e que nos ensina, no 
dizer de seus pais que "a vida é para ser vivida um dia de cada vez, sem nos preocuparmos 
com o amanhã, e a noite é para repousar. O amanhã será um novo dia, um novo despertar, 
uma nova etapa! Daniel é uma obra única e especial. Sua vida é preciosa para o Senhor, que o 
criou" e para todos os brasileiros. 

 



Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PDL 0032/2017 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/05/2017, p. 111 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

