
O presente trabalho é um recorte do projeto Garimpando Memórias cujo objetivo é preservar e divulgar a 
memória das práticas esportivas no Rio Grande do Sul e Brasil. Sua especificidade recai na realização 
de uma pesquisa que apresenta dois objetivos específicos: Fazer o levantamento da participação de 
atletas com deficiência nos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul (JIRGS) e analisar como se deu 
essa inclusão.  

Considerando que o esporte é uma prática cultural de grande popularidade e que o JIRGS se 
caracteriza como um evento no qual pessoas de diferentes identidades participam (étnicas, de classe, 
gênero, religião, etc.), esta pesquisa se justifica pela pouca bibliografia existente sobre a inclusão de 
atletas com deficiência no âmbito do esporte gaúcho.

Para tal apresentação, foi dado um destaque para o início desta inclusão, ocorrido no ano de 1999 
assim como a comparação dos dados obtidos com a atual edição do JIRGS. É possível perceber a 
evolução do índice de participantes, as modalidades e os municípios que fizeram parte dos JIRGS.

Um outro fator relevante foi o número de modalidades oferecidas: Enquanto que os JIRGS de 1999 
ofereceu 8 modalidades esportivas, dentre as quais 2 não houveram inscrições (Damas e Goalball), 
em 2012 este número subiu para 12. Algumas modalidades como o xadrez, damas e tênis de mesa 
foram excluídas da atual edição dos JIRGS, e outras foram adicionadas. Abaixo a relação completa 
destas modalidades:

Comparando os dados coletados de 1999 e 2012, chegou-se à conclusão de que de 1999 para 2012 
houve um acréscimo do número de municípios participantes dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande 
do Sul, em conseqüência disso o número de atletas subiu consideravelmente, de 256 para 544 atletas. 
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Modalidades em 1999 Modalidades em 2012

Atletismo Atletismo

Basquetebol Judô

Damas * Tênis de Mesa

Goaball * Voleibol Sentado

Futsal Bocha

Natação Basquete em Cadeira de Rodas

Tênis de Mesa Futebol de Cinco *

Xadrez Futebol de Sete *

Tênis em Cadeira de Rodas
Goalball

Natação

Esgrima em Cadeira de Rodas

* Não houveram inscrições * Somente do Gênero Masculino
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