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Introdução: Nas três últimas décadas vem ganhando espaço na sociedade a proposta 
da adoção de procedimentos que contribuam para assegurar às pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida as condições necessárias a sua efetiva 
participação nos diferentes espaços da sociedade. Nesse sentido, o esporte enquanto 
um bem cultural, construído historicamente pela humanidade, se configura como uma 
porta de reinserção desse grupo de pessoas na sociedade, visto que a maioria dos 
atletas com deficiência, por meio da prática esportiva, retoma os ideais e os sonhos 
antes esquecidos. Objetivo: Descrever o perfil socioeconômico de pessoas com 
deficiência física participantes do Projeto de Extensão “A Inclusão de Pessoas com 
Deficiência Física ao Basquetebol de Cadeira de Rodas no município de Catalão-GO e 
Região”, desenvolvido pelo Curso de Educação Física da UFG-RC desde 2011, no que 
diz respeito a escolarização e ocupação profissional. Metodologia: Foi desenvolvida 
uma pesquisa descritiva, em 2016, com sete participantes regulares da referida ação 
de extensão e como instrumento de coleta de dados utilizou-se o questionário. 
Resultados: Aos sujeitos investigados tem sido oportunizada a inserção no esporte, 
porém o acesso e permanência no ensino formal e no mercado de trabalho carecem 
de ações e de políticas mais efetivas. Considerações Finais: Na perspectiva de 
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida há uma gama de normativas que propõem ações promotoras do 
desenvolvimento de potencialidades e habilidades individuais desse grupo de pessoas. 
Visando atingir tal objetivo o esporte como, por exemplo, o basquetebol em cadeira de 
rodas, se apresenta como um importante elemento promotor não só de reabilitação 
física e terapêutica como também de benefícios físicos e psicossociais. Porém, ainda 
há uma lacuna entre a maioria dos participantes deste estudo, em garantir uma 
continuidade em sua escolarização bem como em sua atuação profissional. 
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