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Introdução

Banco de dados

Essa pesquisa caracteriza-se como a primeira etapa do projeto
“Gaúchos (as) nos Jogos Olímpicos e Paralimpicos” cujo objetivo
é analisar a participação de pessoas do Rio Grande do Sul
nesses megaeventos esportivos. Para tanto realizamos um
levantamento sobre a participação de gaúchos desde os Jogos
Olímpicos da Antuérpia (1920), primeira edição no qual o Brasil
se fez presente. Considerando a dimensão do fenômeno
esportivo serão contemplados não apenas os/as atletas
participantes destes jogos, mas gestores, membros de equipes
técnicas, árbitros, médicos, enfim, sujeitos que vivenciaram
diferentes experiências nessas competições. A partir deste
procedimento estamos construindo um banco de dados
contendo informações tais como a edição que participou,
modalidade esportiva, colocação, cidade de origem, clubes
onde atuou etc. Esse banco de dados será utilizado para
embasar a realização das entrevistas, uma vez que o projeto
tem como fundamentação teórico-metodológico a História Oral.
As entrevistas coletadas serão realizadas considerando as
seguintes etapas de seu processamento: elaboração de roteiro,
entrevista em gravador digital,
transcrição, copidesque,
pesquisa, assinatura de termo de cessão de direitos autorais e
disponibilização para consulta no Repositório Digital do Centro
de Memória do Esporte .

O levantamento inicial permitiu identificar que o Brasil
soma 2686 participações de atletas nos Jogos Olímpicos,
destas 184 foram de nascidos no Rio Grande do Sul, o que
perfaz o número de 125 atletas (103 homens e 22
mulheres) contabilizando 35 medalhas conquistadas. Com
relação às modalidades esportivas disputadas destacam-se
(seguindo a ordem que ocorreram participações, seguidas
do número de participações): tiro esportivo (1), atletismo
(12), remo (30), vela (17), voleibol (23), natação (8),
basquete (2), polo aquático (1), esgrima (9), futebol (30),
ginástica artística (14), hipismo (7), canoagem (9), handebol
(7), judô (6), tênis (2), triatlo (2), ginástica rítmica (1),
pentatlo moderno (1), taekwondo (1), tiro com arco (1).
Interessante notar que o número de participações em
esportes com embarcações totaliza 56, o que parece se
relacionar a tradição do remo no Rio Grande do Sul.
Também se destacam o futebol e o voleibol como
modalidades que possuem grande participação gaúcha com
destaque para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em
1984, cuja seleção de futebol masculino continha 7 atletas.
Esses dados preliminares apontam para a importância do
associativismo esportivo visto que, em sua grande maioria,
os atletas participantes dos Jogos Olímpicos tem sua
trajetória esportiva marcada pelo pertencimento em algum
clube ou associação esportiva.

Metodologia
Nessa etapa da pesquisa, além da fundamentação teórica da
própria equipe, focamos a atenção nos/nas
atletas
gaúchos/as participantes de Jogos Olímpicos. Desenvolvemos
vasta pesquisa em sites de federações e confederações
esportivas, Comitê Olímpico Brasileiro, jornais e publicações
sobre Jogos Olímpicos cujos resultados foram compilados em
uma listagem contendo informações sobre a edição de Jogos
Olímpicos que participou, modalidade esportiva, função,
categoria de competição, colocação, cidade de origem, entre
outras. Essas informações servirão para mapear novas
participações e assim embasar o planejamento das próximas
etapas visando a realização de entrevistas. Com essa pesquisa
inicial elaboramos o primeiro banco de dados da pesquisa,
centrada na participação de atletas, para, posteriormente,
buscarmos dados sobre outras formas de participação como
em equipes dirigentes, de imprensa, médica, técnica, entre
outras.

Considerações
Considerando os dados até agora levantados é possível
identificar, de modo ainda muito preliminar, que vários atletas
iniciaram sua trajetória esportiva em sua própria cidade natal,
ou mesmo em Porto Alegre possivelmente facilitado pela
infraestrutura de clube esportivos tais como o Grêmio
Náutico União, a Sociedade Ginástica em Porto Alegre, o
Sport Club Internacional e o Grêmio Futebol Porto Alegrense.
Evidenciar a participações de gaúchos/as no entorno dos
Jogos Olímpicos traduz-se assim no reconhecimento de
diferentes histórias cujas memórias podem e devem ser
partilhadas.

Iniciação Científica CNPq

