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Introdução: O esporte para deficientes surge com objetivo de reabilitação e inserção 

social, porém a medida que a sociedade se transforma, novos sentidos e significados 

lhes são incorporados. Atualmente, tem sido uma importante ferramenta para promoção 

da inclusão e para o desenvolvimento de potencialidades de pessoas com deficiência, no 

entanto, o acesso ainda é restrito e a inclusão de fato não acontece. Objetivo: Reforçar a 

necessidade de espaços destinados à prática esportiva para pessoas com deficiência e 

destacar sua importância para a inclusão e desenvolvimento de suas potencialidades. 

Metodologia: A escolinha de futsal para deficientes (GOL’D Futsal) faz parte das ações 

de um programa de extensão (PROMDE), da Faculdade de Educação Física e 

Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, desde 2014, atende pessoas a partir 

dos 6 anos de idade com e sem deficiência física e/ou intelectual, de ambos os sexos. 

Tem como objetivo oportunizar por meio da prática do futsal, a vivência dos aspectos 

motores, a socialização, a afetividade bem como a capacitar acadêmicos de 

licenciatura/bacharel em educação física para atuarem com esta clientela. Resultados: 

Após dois anos de participação na GOL’D Futsal visivelmente os alunos demonstram 

maior conhecimento sobre a dinâmica do jogo e um melhor repertório motor além de 

terem despertado um senso de autoconfiança, auto cobrança e melhor relacionamento 

com os colegas e familiares. Considerações finais: Os projetos de extensão carregam 

grandes responsabilidades junto à comunidade, por muitas vezes serem os únicos 

espaços onde, pessoas com deficiência terão oportunidade para praticar alguma 

atividade física/esportiva. Parte da inclusão acontecerá quando, num mesmo espaço 

pessoas com e sem deficiência compartilhem os mesmos desejos de aprender, ser 

incluso e respeitado. O esporte se apresenta como um dos requisitos indispensáveis para 

promoção da inclusão de pessoas com deficiência numa sociedade que ainda os enxerga 

por suas diferenças anatômicas.  
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