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O projeto Laboratório de História do Esporte Paralímpico Brasileiro tem como objetivo desenvolver ações 

de extensão e ensino a fim de reconstituir, preservar e divulgar a memória do esporte paralímpico brasileiro 

utilizando novas tecnologias da informação. O Brasil vem sendo apontado como uma nova potência no esporte 

paralímpico em razão da sua progressão no quadro de medalhas e a classificação final na edição dos Jogos 

Paralímpicos de Londres 2012, no qual ficou na sétima colocação. No entanto, há poucos registros sobre os 

primeiros atletas a representarem o país no evento e mesmo sobre atletas que recentemente participaram dos Jogos. 

Assim, identificamos que o país carece de um acervo que vise à preservação das memórias do esporte paralímpico. 

Nessa perspectiva, como forma de suprir em parte essa lacuna, foi criado este projeto de extensão. Ele ocorre em 

parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade de Caxias do Sul (UCS). Nele estão 

previstas atividades que estão sendo realizadas a médio e longo prazo e que estão em consonância com as ações 

iniciadas na edição anterior do projeto de extensão. São elas: a) Instituir um acervo alocado no site Núcleo de 

Estudos em História do Esporte e da Educação Física (NEHME) da ESEF/UFRGS, de livre acesso, com a finalidade 

de preservar e divulgar a memória social do esporte adaptado e paralímpico brasileiro; b) Montar um acervo de 

história oral em torno do esporte paralímpico brasileiro; c) Organizar um acervo documental e de legislação acerca 

do esporte paralímpico brasileiro; d) Produzir pequenos documentários sobre a história de vida de atletas 

paralímpicos brasileiros; e) Criar um banco de dados sobre clubes, associações e sociedades que ofereçam práticas 

esportivas e treinamento para atletas paralímpicos; f) Realizar de ações como exposições e palestras em parceria 

com instituições, entidades e na Universidade; g) Produzir novos conhecimentos e divulgá-los no meio científico, 

acadêmico e esportivo. Entre as atividades realizadas nesta edição do projeto, destacamos as seguintes: a) 

Elaboração e manutenção de um blog (http://ufrgsnehme.blogspot.com.br/) e de uma página no facebook 

(www.facebook.com/laboratorioesporteparalimpico), onde postamos os diários de nossas entrevistas com atletas 

paralímpicos, bem como divulgamos outros materiais e informações relacionadas ao esporte paralímpico brasileiro; 

b) A realização de entrevistas com atletas e treinadores do esporte paralímpico dos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná, contabilizando atualmente 15 atletas e cinco treinadores; c) A promoção da disciplina de 

Esportes Adaptados para os alunos dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física da UFRGS; d) A 

realização do Seminário “Esportes Paralímpicos, Inclusão e Educação Física” no Centro de Educação Física e 

Desportos da UFSM. Além disso, estamos realizando as transcrições das entrevistas e a edição das filmagens em 

pequenos documentários, estes produtos serão disponibilizados em nosso site no final do ano juntamente os demais 

levantamos já produzidos. Cabe ainda salientar que seguimos realizando entrevistas com atletas paralímpicos e 

demais profissionais envolvidos com cenário paralímpico brasileiro. 
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