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O Brasil foi escolhido para ser sede dos Jogos Paralímpicos de 2016, sendo também apontado como uma 

potência no esporte paralímpico mundial, em razão do significativo desempenho de seus atletas nas últimas décadas. 

Apesar disso, o país ainda carece de um acervo visando à preservação das memórias do 

esporte paralímpico nacional. Ademais, evidenciamos que os Jogos Paralímpicos tem um papel de coadjuvante 

diante dos cenários dos megaeventos que aconteceram e acontecerão no país, sendo, por vezes, silenciados pela 

mídia e invisibilizados em outros espaços de circulação e produção de conhecimentos, como, por exemplo, no meio 
acadêmico. Assim, faz-se necessário na formação profissional em Educação Física, o desenvolvimento de iniciativas 

indissociáveis entre o ensino, a extensão e a pesquisa visando abordar as interfaces do esporte paralímpico, bem 

como da prática esportiva voltada às pessoas com deficiências. Nesta perspectiva, a presente ação de extensão tem o 

objetivo de desenvolver atividades com a finalidade de registrar e preservar as memórias do esporte paralímpico  

brasileiro. Para alcançar o objetivo proposto, está prevista a criação de um site denominado “Observatório do 

Esporte Paralímpico”, que buscará disponibilizar e, principalmente, compartilhar informações acerca deste contexto 

esportivo articulando, para além das ações de extensão, atividades de ensino e pesquisa. Este espaço virtual será 

concebido com a finalidade de conceder para a comunidade interessada, um acervo sobre o esporte paralímpico, 

composto por documentários, reportagens, entrevistas gravadas com atletas e treinadores, dentre outros materiais. 

Destacamos que a documentação a ser disponibilizada é fruto de um trabalho de pesquisa realizado por professores e 

estudantes de graduação e pós-graduação, além de colaboradores de outras universidades. Ressaltamos ainda que, 
para além da divulgação do material acima explicitado, o Observatório terá como meta se constituir enquanto um 

meio de diálogo com o universo do Esporte Paralímpico.  Em razão disso, as informações disponibilizadas serão 

variadas e utilizarão diferentes formas de linguagens, tendo como intuito atingir o público acadêmico e também os 

“não especialistas”. Por fim, consideramos que esta iniciativa representa os passos iniciais de um longo caminho a 

se percorrido visando preservar a memória e, especialmente, compartilhar conhecimentos sobre os cenários do 

esporte paralímpico no Brasil.  
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