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Sendo o Goalball uma modalidade criada para os deficientes visuais observamos a necessidade de
estudos sobre esse esporte, por esse motivo apresentamos o seguinte estudo. Com objetivo de
pesquisar as alterações na qualidade de vida em deficientes visuais com a prática do Goalball, bem
como outros possíveis benefícios que essa prática possa trazer aos indivíduos. Participaram desse
estudo 6 indivíduos sendo 2 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, com idades entre 18 anos e 42
anos, todos praticando a modalidade entre 1 ano e meio a 2 anos. O levantamento de dados foi
realizado entre os dias 10 de setembro de 2010 e 17 de setembro de 2010, em um grupo de jogadores
de Goalball participantes de um projeto de inclusão social da cidade de Caxias do Sul, RS em forma
de entrevista individual, a mesma sendo com perguntas abertas. Os resultados apontaram os motivos
que levaram os indivíduos a praticarem o Goalball, para 2 deles foi a maneira de continuar a praticar
um esporte, os demais o gosto por esporte e indicação de amigos, assim como que os levam a
continuar a praticando, 1 tem a perspectiva de participação na seleção brasileira de Goalball já para
os demais o gosto pela modalidade. Todos apontaram um aumento em seu grupo de amigos sendo ele
hoje composto por deficientes visuais e videntes que vem a observar e acabam participando dos
treinos. Também relacionaram melhorias em seu estado de saúde trazendo aos jogadores uma melhora
na força, na disposição diária e 1 deles apontou que após o início da prática do Goalball seus exames
de diabetes mostraram grande melhora, já outro apontou que seu estado de depressão antes da prática
era severo e que hoje depois de um ano e meio é leve. Quanto a benefícios na locomoção todos
apontaram que é uma modalidade que beneficia bastante, assim como trás grande ajuda na agilidade,
trabalha a atenção, a concentração, beneficia muito a autonomia dos deficientes e a noção de espaço.
Para o grupo essa modalidade trás também benefícios a auto-estima e a satisfação dos indivíduos
praticantes. Quanto à inclusão pelos esportes todos se sentem incluídos, porém um ressalta que para
ele a inclusão é feita de maneira inversa não eles se incluindo e sim os demais ao grupo. Colocaram
dificuldades no início da prática de começar a praticar pela falta de noção de espaço, concentração e
atenção que tinham antes da prática, bem como de locomoção até o local para essa prática que hoje
já não existe mais. A análise dos dados mostrou que a prática do Goalball beneficia significativamente
a qualidade de vida dos deficientes visuais.
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