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Introdução: A presente pesquisa trata da memória do esporte paralímpico, buscando 

apresentar as diferentes versões históricas acerca da configuração deste campo esportivo 

no Brasil. Esta pesquisa ampla desdobra-se em diversos estudos como também em 

atividades de ensino e extensão com a finalidade de compartilhar os resultados por meio 

de diferentes ações. Objetivo: Investigar o desenvolvimento histórico-social do esporte 

paralímpico no Brasil, desde a primeira participação do país em Jogos Paralímpicos em 

1972 até a edição do megaevento em Londres, no ano de 2012. Metodologia: Os 

procedimentos adotados foram revisão bibliográfica, pesquisa documental, coleta de 

depoimentos orais e de dados visuais. As fontes orais foram produzidas por meio de 

entrevistas com atletas, treinadores, e demais pessoas envolvidas com o treinamento de 

modalidades esportivas paralímpicas. As entrevistas foram gravadas e/ou filmadas, 

sendo posteriormente transcritas e submetidas à análise de conteúdo. As informações 

resultantes das entrevistas são confrontadas com as demais fontes de pesquisa. 

Resultados: As evidências interpretadas até o momento, com base em depoimentos de 

30 atletas paralímpicos indicam que houve um incentivo crescente, particularmente, a 

partir da segunda metade da década de 1990, no treinamento de esportes paralimpicos 

de alto rendimento. Com relação à produção do conhecimento sobre esporte paralímpico 

e memorial oral, foram identificadas 63 revistas da Educação Física que abordaram 

tanto a temática do esporte paralímpico como também do esporte adaptado, no período 

delimitado pela pesquisa. Contudo, a utilização de fontes orais ainda é escassa nas 

publicações sobre o tema. Considerações Finais: Os estudos publicados a partir desta 

pesquisa mais ampla entre outras informações sobre o esporte paralímpico estão no 

“Observatório do Esporte Paralímpico”, uma ação extensionista do grupo de pesquisa 

NEHME (Núcleo de Estudos em História do Esporte e da Educação Física) da UFRGS, 

cuja finalidade é disponibilizar à comunidade interessada o acervo sobre o esporte 

paralímpico brasileiro. 
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